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1 Wstęp  

Dziękujemy za zakup ładowanej poduszki ogrzewającej firmy Hydas . niniejszy produkt stanowi 

zapasowe źródło ciepła; przeznaczony jest do użytku osobistego bez konieczności podłączania 

przewodów do źródła zasilania.  

 

2 Komponenty  

 
1) Ładowana poduszka ogrzewająca  

2) Elektronika sterująca oraz akumulatorek litowo jonowy  

3) diody świecące (LED) 

4) Przycisk Start/Stop  

5) Ładowarka  

6) Kieszeń na sterownik 

 

3 Opis funkcji 

“Ładowana poduszka ogrzewająca ” zasilana jest z akumulatorka litowo jonowego, wbudowanego w 

sterownik urządzenia. Po prostu naładuj akumulatorek podłączając do sieci zasilania. Po naładowaniu 

element baterii/sterownika podłącza się do poduszki. Stopień ciepła ustawia się na 4 poziomach od 

38 do 55 stopni Celsjusza.  

Element baterii/sterownika urządzenia może posiadać numer części 4681.1.33 w przypadku gdy 

wymagana jest druga bateria. Sterownik jest także kompatybilny z ładowanym pasem ogrzewającym 

art. 4681. 

Przed pierwszym użyciem urządzenia naładuj do końca akumulatorki. W tym celu podłącz ładowarkę 

(5) do gniazda prądowego i podłącz ją do elementu baterii/sterownika (2) pozostawiając do 

ładowania przez 3-4 godziny. Stopień naładowania wskazuje czerwona dioda na sterowniku. 

Wskaźnik zmieni kolor na zielony natychmiast po zakończeniu ładowania.  
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Następnie:   

 

 

a) Podłącz kabel poduszki ogrzewającej do sterownika.  

b) Wciśnij przycisk Start/Stop przez 2 sekundy.  

c) Wybierz żądany poziom ciepła przyciskając kilkakrotnie przycisk Start/Stop. 

d) Umieść sterownik (2) w kieszeni bocznej (6) podczas użytkowania.  

 

Aby wyłączyć poduszkę, wciśnij i przytrzymaj przycisk Start/Stop (4) przez 2 sekundy; dioda, która 

wskazywała poziom ciepła, zgaśnie.  

Jeśli zaświeci się czerwona, migająca dioda oznacza to konieczność naładowania baterii.  
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