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Használati útmutató: termékszám 4652
Ágymelegítő
A készülék használata előtt pontosan olvassa el az útmutatót!
Rend. sz.: 86 03 64
Bevezetés
Köszönjük, hogy ezt az ágymelegítőt választotta. Az ágymelegítő kiváló minőségű termék, amely szakszerű használat mellett
hosszú élettartammal rendelkezik. A termék az ágy előmelegítésére szolgál, gyógyászati célra nem alkalmas. A meleget 3
fokozatban lehet kapcsolni, és 120 perces működés után az ágymelegítő automatikusan kikapcsolódik. A túlmelegedés elleni
kétszeres biztonságról egy érzékelő kábel gondoskodik.
A terméket a vonatkozó európai szabványok szerint bevizsgálták, így műszakilag biztonságos. Feltétlenül tartsa be a jelen
használati útmutató biztonsági előírásait.
Az ágymelegítő részei:
Ágymelegítő 1)
Be-/kikapcsoló fokozatkapcsoló (2)
Intenzitás kijelző (3)
Elektromos csatlakozó (4)

ALKALMAZÁS
Az ágymelegítőt a matracra, a lepedő alá kell fektetni. Semmiképpen nem alkalmas arra, hogy állatok használják. A
szakszerűtlen használat károsíthatja az ágymelegítő takaró felületét, és a benne lévő fűtőszálak rögzítését. Ilyen károsodás
után a melegítő már nem használható. Ebben az esetben forduljon a "Hotline" szervizünkhöz.
Kb. 30 perces előmelegítés után a termék eléri a beállított üzemelési hőmérsékletet, és, amennyiben nem kapcsolják ki előbb,
további 90 percig tartja azt.
A cél az, hogy az ágy elő legyen melegítve, de ne legyen felfűtve. A meleget - ellentétben a fűtőpárnával - kézzel nehezen
lehet megítélni. Az emberi kéz meleggel szemben kevésbé érzékeny, mint az egyéb testrészek. Tároláshoz az ágymelegítőt
össze kell hajtani, és visszatenni a csomagolásába.
A meleg beállítása
Dugja be a hálózati dugót a hálózati dugaljba. Az ágymelegítő ekkor elektromosan üzemkész állapotban van. A tolókapcsolót
négy fokozatban lehet beállítani:
0. fokozat - készülék kikapcsolva
1. fokozat - minimális meleg

2. fokozat - közepesen meleg
3. fokozat - maximális meleg
Éjszakai használatra az 1. fokozat beállítását ajánljuk. A lekapcsoló automatika 120 perccel a bekapcsolás után (30 perc
előmelegítés + 90 perc melegítés) kikapcsolja az ágymelegítőt. Ha ismét használni szeretné az ágymelegítőt, a készüléken
lévő tolókapcsolót „0“-ra kell állítania. Ezután az ágymelegítő ismét készen áll egy 120 perces használatra.
Ápolás
Az ágymelegítő a kezelő rész eltávolítása után mosógépben mosható. Ehhez a kábelt a csatlakozóról (4) le kell húzni.

Ábramagyarázat
Olvassa el gondosan az utasításokat
Nem szabad összehajtva vagy összetolva használni
Nem szabad tűt beleszúrni.
FONTOS TUDNIVALÓK

A használati útmutatót későbbi betekintés céljára meg kell őrizni.
_ Olvassa el gondosan az útmutatót
_ Ne szúrjon tűket vagy más hegyes tárgyakat az ágymelegítőbe
_ Az ágymelegítőt
_ csak a matrac előmelegítésére használja
_ ne használja nyirkos vagy nedves állapotban
_ Csak a megadott hálózati feszültségre csatlakoztassa
_ ne használja megtört vagy összehajtott állapotban
_ Figyelem! Egy automatikus ágy az elektromos beállításnál megtörheti vagy károsíthatja az ágymelegítőt
_ ne tegye a matrac alá, hanem a matracra
_ ne használja lepedőként
_ Nem használhatja melegre érzéketlen ember, kisgyermek vagy állat
_ Nem használhatja olyan személy, aki nem tud önállóan mozogni
_ Ne hajtsa össze, ha még meleg
_ Ne tegyen nehéz vagy sarkos tárgyat az ágymelegítőre (pl. koffert vagy hasonló tárgyat), a benne lévő elektromos vezeték
megsérülhet vagy megtörhet.
_ A csatlakozókábel és a kapcsoló ne érintkezzen nedvességgel.
_ A tolókapcsoló felmelegszik, ezért nem szabad letakarni, mert túlforrósodhat.
_ Azok a személyek, akik a meleget csak egy bizonyos fokig érzik, az ágymelegítőt csak felügyelet mellett használhatják
_ Ha az ágymelegítő vagy valamelyik része megsérül, nem szabad tovább használni.
_ Használat után húzza ki a hálózati kábelt a hálózati dugaljból
_ Ne helyezzen más fűtőkészüléket vagy meleget sugárzó tárgyat az ágymelegítőre, ha az be van kapcsolva.
_ Gyermekek csak felügyelet mellett használhatják
_ Ha a hálózati kábel megsérül, a gyártóval vagy hozzáértő szakemberrel kell kicseréltetni, az esetleges veszély elkerülésére.
_ A készüléken folyamatosan ellenőrizni kell, hogy nem jelentkeznek-e elhasználódásra vagy károsodásra utaló jelek. Ha
ilyen jelek mutatkoznak, vagy ha a terméket szakszerűtlenül kezelték, az újabb használatba vétel előtt el kell vinni az
eladóhoz.
_ Ne ágyazza be az ágyba, és ne tekerje a matrac köré

_ Az ágymelegítő nem alkalmas kórházban való használatra. _ Az ágymelegítőt nem szabad beágyazni, vagy a matrac köré
tekerni.
_ Az ágymelegítőt ne használja állítható ágyban; ha erre mégis sor kerül, ellenőrizze, hogy nincs-e beszorítva vagy
összehajtva.
_ Az ágymelegítőt kisgyerekek nem használhatják, csak akkor, ha a szabályozó és/vagy vezérlő egységeket felnőtt személy
vagy valamelyik szülő állítja be, és a gyereket megfelelően megtanították arra, hogyan kell a szabályozó egységet
biztonságosan kezelni.
_ Ha a készülék hálózati kábele sérült, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártó, a hivatalos márkaszerviz, vagy egy
megfelelően szakképzett személy által kell kicseréltetni.
A szállítás tartalma
_ Ágymelegítő
_ Használati útmutató
Műszaki adatok
Modell: 4652
Váltakozó áram: 220-240V~ 50Hz
A készülék összteljesítménye kb. 100W
Méret: 150 x 80cm
A környezet érdekében a csomagolóanyagokat újrahasznosítás céljából az erre
szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni.
Elhasznált készülékek eltávolítása
A 2002/96/EU irányelv hatályba lépésétől fogva a nemzetközi jogban az alábbi érvényes:
Az elektromos és elektronikus készülékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A felhasználó
köteles az elektromos és elektronikus készülékeket élettartamuk letelte után az erre a célra rendszeresített
közösségi gyűjtőhelyen vagy az eladás helyén leadni. A részletes szabályozást az adott ország törvényei
tartalmazzák. A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal. A
használt készülékek újbóli felhasználásával, alapanyagaik értékesítésével, vagy a hasznosítás más formáival
Ön is nagymértékben hozzájárul környezetünk védelméhez.

