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Wstęp  
Dziękujemy za wybór koca elektrycznego. Koc elektryczny to produkt wysokiej klasy, który będzie 
działał przez długi czas, jeśli tylko jest prawidłowo używany. Koc stosuje się do ogrzania łóżka, nie 
jest on przeznaczony do celów medycznych. Koc posiada trzy poziomy grzania i wyłącza się 
automatycznie po 120 minutach. Kabel z czujnikiem zapewnia podwójną ochronę przed przegrzaniem.  
Produkt został przetestowany zgodnie z normami UE i jest technicznie bezpieczny. Zapoznaj się ze 
wskazówkami bezpieczeństwa znajdującymi się w instrukcji obsługi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komponenty koca elektrycznego   
Koc elektryczny (1) 
Wyłącznik On/Off (2) 
Ekran intensywności  (3) 
Złączka  (4) 
 
Użycie  
Koc elektryczny umieszcza się na materacu i pod prześcieradłem. Nie jest on przeznaczony dla 
zwierząt.  Nieprawidłowe użycie może uszkodzić powierzchnię koca i mocowania przewodów 
grzewczych. W przypadku uszkodzenia zabrania się dalszego użycia koca. Skontaktuj się z gorąca 
linią serwisu  Hydas. 
 
 
Po 30 minutach rozgrzewania osiągnięta zostaje pożądana temperatura, która będzie utrzymywana 
przez 90 minut, chyba, że koc zostanie wyłączony wcześniej. Łóżko powinno być ciepłe, nie gorące. 
Trudno jest oszacować ciepło dotykiem dłoni. Dłonie są mniej czułe na ciepło niż inne części ciała. Po 
użyciu złóż koc i umieść w opakowaniu.  
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Włączanie ogrzewania 
Włóż wtyczkę do gniazdka zasilania. Koc elektryczny jest gotowy do użycia. Przełącznik posiada 4 
poziomy:  
 
Poziom  0  urządzenie wyłączone 
Poziom  1 temperatura minimalna  
Poziom  2 temperatura średnia 
Poziom  3 temperatura maksymalna  
(ustawienie 1 zaleca się do użytku całonocnego).  
 
 
Automatyczne wyłączenie  
120 minut po włączeniu (30 minut rozgrzewania i 90 podtrzymania temperatury) koc elektryczny 
wyłączy się automatycznie. Jeśli koc nadal działa, ustaw wyłącznik w pozycji  poziom  0. Teraz koc 
będzie gotowy do kolejnego użycia przez 120 minut.  
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