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Uvod 
 
Najlepša hvala, da ste se odločili za naš izdelek.  
 
Želimo vam veliko veselja z napravo. Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno 
preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in 
po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo 
tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo. 
 
Pomembni napotki 
 
Navodila za uporabo shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati! 
 
Simboli na izdelku  
 
Na izdelku najdete simbole, ki predstavljajo opozorilo ali informacije:  
 

  Preberite navodila za uporabo! 

  Izdelka ne prebadajte z iglami!  

  Grelne blazine ne uporabljajte v zloženem ali zmečkanem stanju.  

  Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let.  

  Grelno blazino lahko perete s programom za občutljivo perilo pri maks. 40 °C.  

  Grelne blazine ne sušite v sušilnem stroju. 

  Grelne blazine ne likajte.  
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  Beljenje ni dovoljeno.  

  Kemično čiščenje ni dovoljeno. 
 
Obvezno je treba upoštevati napotke v poglavju „Čiščenje“. 
 

 OPOZORILO:  
• Ta naprava ni primerna za uporabo v bolnišnicah.  
• Izdelka ni dovoljeno uporabljati pri majhnih otrocih, nebogljenih osebah ali osebah, ki so 
..neobčutljive na vročino.  
• Naprave ne smejo uporabljati manjši otroci (mlajši od 8 let), razen če stopenjsko stikalo 
..predhodno nastavi starš ali nadzorna oseba ali pa je bil otrok zadostno poučen o tem, kako 
..naj stopenjsko stikalo varno upravlja. 
•.To napravo smejo uporabljati otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z omejenimi 
..telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez 
..znanja, če jih nadzoruje druga oseba ali če ste jih poučili o varni uporabi naprave in 
..razumejo nevarnosti, ki jih naprava lahko predstavlja. 
• Otroci se ne smejo igrati z napravo.  
• Otroci ne smejo čistiti naprave ali izvajati vzdrževalnih del brez nadzora.  
•.Izdelka ne uporabljajte v mokrih pogojih ali v prostorih z visoko vlažnostjo kot je npr. 
..kopalnica itd.  
• Pri neprekinjeni rabi je lahko stopenjsko stikalo nastavljeno samo na stopnjo od 1 do 4.  
•.Če obstaja verjetnost, da uporabnik naprave zaspi, potem lahko napravo uporabljate samo 
..na stopnji od 1 do 4. 
• Ko naprave ne uporabljate, jo shranite na način, ki je opisan v poglavju „Shranjevanje“. 
• Pogosto je treba preverjati, če izdelek kaže znake obrabe ali poškodb. Če opazite takšne 
..znake ali v primeru nepravilne uporabe, morate napravo pred ponovno uporabo poslati 
..trgovcu ali na servis. 
• Poškodovane naprave ne uporabljajte ali jo takoj ločite od električnega omrežja. 
•.Če naprava ne deluje, ker se je sprožila varovalka v napravi, potem izdelek pošljite naši 
..servisni službi. 
•.Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Za 
..preprečitev nevarnosti naj poškodovan električni kabel zamenja samo proizvajalec, naša 
..servisna služba ali podobno usposobljena oseba. Poškodovan kabel je treba nadomestiti z 
..enakovrednim kablom. 
 
Splošni napotki 
 
• Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni 
..primerna za komercialno rabo. Naprave ne uporabljajte na prostem. Zaščitite jo pred 
..vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potapljajte v 
..tekočine) in ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Če je naprava vlažna 
..ali pa se zmoči, takoj izvlecite električni vtič.  
• Ko naprave na uporabljate, nameravate pritrditi dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru 
..motenj napravo izključite in vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice (vlecite za vtič, ne za 
..kabel). 
•.Naprava naj ne deluje nenadzorovano. Če nameravate zapustiti prostor, napravo vedno 
..izključite. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice. 
•.Redno preverjajte, če sta naprava in kabel poškodovana. Poškodovane naprave ne 
..uporabljajte. 
• Uporabljajte samo originalno opremo.  
• Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) 
..ne bodo ležali naokrog. 
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 OPOZORILO!  
Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja nevarnost zadušitve!  
 
Simboli v teh navodilih za uporabo 
 
Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode 
na napravi obvezno upoštevajte te napotke:  
 

 OPOZORILO:  
Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne 
poškodbe. 
 

 POZOR: 
Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete. 
 

 NAPOTEK: 
Navaja nasvete in informacije. 
 
Napotki za uporabo 
 
Uporaba  
 
Izdelek lahko uporabljate na celotnem telesu ali na določenih delih telesa.  
 

 POZOR: 
Stopenjskega stikala ne prekrivajte. Ta lahko vodi napačnega delovanja. 
 
Električna priključitev  
 
• Prepričajte se, da se napetost naprave (glejte tipsko tablico) in omrežna napetost skladata.  
•.Električni vtič priključite na pravilno nameščeno električno vtičnico. LED-prikazovalnik 
..prikazuje 8. Prikaz čez eno sekundo izgine in točka na prikazovalniku signalizira 
..pripravljenost na uporabo. 
 
Vklop  
 
• Za vklop odeje pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP (ON/OFF).  
• Ko je grelna odeja vključena, se v skladu s standardno nastavitvijo 3 ure oddaja toplota na 
..stopnji 4, nato pa se naprava samodejno izključi. 
 

 NAPOTEK:  
Pri prvih nekaj uporabah lahko pride do razvoja nenavadnih vonjav. Te so neškodljive in med 
uporabo izginejo. 
 
Stopenjsko stikalo  
 
Izbirate lahko med naslednjimi nastavitvami:  
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•.S časovnikom lahko nastavite čas od 1 do 9 ur. Izbran čas petkrat utripne na LED-
..prikazovalniku. Nato sistem potrdi vašo izbiro in po poteku nastavljenega časa se odeja 
..samodejno izključi.  
•.Druga možnost je, da za izbiro želene temperature pritiskate stopenjsko stikalo za 
..temperaturo. Izbirate lahko med stopnjami od 1 do 9 in H. 
 
Izbirate lahko med naslednjimi nastavitvami: 
 
Nastavitev  Funkcija  Napotki za uporabo  

1-3  Nizka.  
Rahla toplota.  Primerna za uporabo ponoči.  

4-6  Srednja  Ni primerna za uporabo ponoči. Uporabljajte največ 2 uri.  
7-9  Topla  Ni primerna za uporabo ponoči.  
H  Zelo topla  Samo za segrevanje postelje pred spanjem.  
 
Izklop  
 
• Za izklop naprave pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP (ON/OFF).  
• Grelna odeja se po poteku nastavljenega časa samodejno izključi. Tako varčuje z energijo 
..in nudi dodatno varnost, saj grelne odeje nikoli ne smete uporabljati brez nadzora.  
• Po uporabi ločite vtično povezavo od dovoda elektrike. 
 
Čiščenje 
  

 OPOZORILO:  
• Pred vsakim čiščenjem izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.  
• Napravo čistite samo v ohlajenem stanju. Obstaja nevarnost opeklin!  
• Grelne odeje s stopenjskim stikalom ne potapljajte v vodo! To lahko vodi do električnega 
..udara ali požara. 
• Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali razredčil.  
 
Upoštevajte tudi napotke za nego na nalepkah! 
 
Odeja  
 
1. Najprej električni vtič grelne odeje izvlecite iz električne vtičnice.  
2. Ločite vtično povezavo od dovoda elektrike.  
3. Odejo brez stikala lahko operete v pralnem stroju s programom za občutljivo perilo pri 40 
....°C. Uporabite pralno sredstvo za občutljivo perilo in ga dozirajte v skladu s podatki 
....proizvajalca.  
 

 POZOR: 
• Upoštevajte, da odeje ni dovoljeno kemično čistiti, ožemati, sušiti v sušilnem stroju ali likati. 
•.Upoštevajte, da pogosto pranje negativno vpliva na odejo. Odejo lahko v času njene 
..življenjske dobe največ 5-krat operete v pralnem stroju. Iz tega razloga vam priporočamo, 
..da napravo čistite izključno na roko. 
 
4..Odejo takoj po pranju raztegnite na njene originalne dimenzije in obliko ter jo pustite 
....plosko raztegnjeno na stojalu za perilo, da se posuši. 
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 POZOR:  
•.Za pritrditev odeje na stojalo za perilo ne uporabljajte ščipalk za perilo ali podobnih 
..pripomočkov. V nasprotnem primeru se lahko odeja poškoduje. 
 
5. Odeja se naj popolnoma posuši. Šele nato jo lahko ponovno uporabljate. 
 

 POZOR:  
•.Električni vtič povežite z grelno odejo šele takrat, ko sta vtična povezava in odeja 
..popolnoma suhi. V nasprotnem primeru se lahko grelna odeja poškoduje. 
•.Grelne odeje nikakor ne vklapljajte v namen sušenja! V nasprotnem primeru obstaja 
..nevarnost električnega udara. 
 
Stopenjsko stikalo  
 
1. Najprej ločite vtično povezavo od dovoda elektrike.  
2. Stopenjsko stikalo čistite samo s suho krpo. 
 
Shranjevanje 
 
• Ločite vtično povezavo od dovoda elektrike.  
• Pustite, da se grelna odeja popolnoma ohladi, šele nato jo lahko pospravite.  
 

 POZOR: 
• Izdelek shranjujte na suhem mestu.  
• Preprečite močno prepogibanje naprave, npr. tako da med shranjevanjem nanjo polagate 
..predmete. 
 
Tehnični podatki 
 
Model: ...................................................................................................................... WZD 5648  
Napajanje: ................................................................................................... 220-240 V~, 50 Hz  
Poraba moči: .................................................................................................................. 180 W  
Zaščitni razred: ....................................................................................................................... II  
Neto teža: ...................................................................................................................... 1,60 kg 
 
Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v namen nenehnih izboljšav 
izdelka. 
 
Napotek glede skladnosti z direktivami 
 
S tem proizvajalec izjavlja, da naprava WZD 5648 izpolnjuje temelje zahteve evropske 
direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/104/ES) in direktive o nizki napetosti 
(2006/95/ES). 
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Odstranjevanje 
 
Pomen simbola smetnjaka 
 

 
 
Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke. 
 
Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte 
svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati. 
 
S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih 
povzroča napačno odstranjevanje. 
 
Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih 
električnih in elektronskih naprav. 
 
Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elektro-technische Vertriebsgesellschaft mbH 
Industriering Ost 40  

47906 Kempen  
Nemčija 

 
Telefon: 0049 (0) 21 52/20 06-888 

E-pošta: Hotline@etv.de 
 

 7



 

                                                                   
      

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Grelna odeja AEG WZD 5648 
Kat. št.: 12 74 938 
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne 
teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. 
Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi 
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in 
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic 
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po 
preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-
Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
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