Důležité informace - uchovejte pro budoucí použití!
• Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte
tento návod.
• Tento výrobek není určen k lékařskému použití
v nemocnicích. Pouze k domácímu použití!
• Aby při používání podušky nedošlo k úrazům
elektrickým proudem, dodržujte prosím následující:
− Nepoužívat vlhké. Pokud poduška navlhne nebo se
namočí, před použitím ji zcela vysušte.
− Používat pouze v suchých místnostech, nikoliv
v koupelně apod.!
− Před každým použitím zkontrolujte, není-li poduška
poškozená, tj. nepoužívejte ji v případě viditelného
poškození ručního ovládání, přepínačů, zátky nebo
elektrické výhřevné podušky samotné.
− Nevkládejte špendlíky nebo jiné ostré předměty.
• Aby nedošlo k přehřátí:
− Neponechávejte podušku zapnutou bez dozoru;
pokud opouštíte místnost, vypněte ji.
− Nepoužívejte podušku ve složeném stavu.
− Dbejte, a» se netvoří přehyby.
− Nezakrývejte ruční ovládání. Pro zajištění správné
funkce ručního ovládání, ruční ovládání nepokládejte
na nebo pod pružnou část spotřebiče, nevkládejte
pod polštáře, peřiny ani oděvy.
− Kabel neomotávejte kolem ručního ovládání.
• Nepoužívat u osob neschopných pohybu, malých dětí,
osob necitlivých na teplo ani u zvířat.
• Nadměrné používání při vysokých teplotách může
způsobit popáleniny.
• Pokud má být přístroj používán po delší dobu, např. u
usínajícího uživatele, ovládání by mělo být nastaveno
na doporučený režim pro nepřetržité použití.
• Nepoužívat u malých dětí. Nedovolte dětem hrát si s
elektrickou poduškou.
Neponechávejte děti s elektrickou poduškou bez dozoru,
nebo» nedokáží správně rozpoznat a vyhodnotit možné
nebezpečí.
• Dečku často kontrolujte, není-li poškozená nebo
opotřebovaná. Vykazuje-li jakékoliv znaky opotřebení
nebo poškození, nebo byl-li výrobek nesprávně použit,
před jakýmkoliv dalším použitím kontaktujte výrobce
nebo autorizovaného zástupce (viz níže).
• Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí se
vyměnit za kabel dodaný výrobcem, autorizovaným
zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby
nedošlo k nebezpečí úrazu.
• Nepokoušejte se výrobek otevřít nebo sami opravit.
Pro zpětnou montáž je zapotřebí speciální nářadí.
• Pokud podušku nepoužíváte, nechte ji před složením
vychladnout. Elektrickou podušku skladujte vypuštěnou
na suchém místě. Nepokládejte na ni těžké předměty a
nikdy ji neskladujte s ostrými přehyby. Jinak by mohlo dojít
k poškození podušky.

CZ

1. Potah 1 položte na rovný povrch. Rozepněte patentní
uzávěr.
2. Podušku 3 zcela vložte do potahu a postupně upravte
obě strany. Kabel a ruční ovládání 2 ponechejte mimo
potah.
3. Poduška se rozloží a vyplní celý potah. Zapněte patentní
uzávěr.
4. Zastrčte do zásuvky 230-240 V stříd. napětí a pomocí
posuvníku ručního ovládání zvolte požadované teplotní
nastavení.
• Na posuvníku zvolte teplotní nastavení – tím se
poduška zapne. Rozsvítí se kontrolka signalizující
připojení spotřebiče k napájení a jeho zapnutí.
• Pro nepřetržité použití se doporučuje nastavení 1.
• Elektrická vyhřívaná poduška se vypíná přesunutím
posuvníku do polohy «0», načež kontrolka zhasne.
5. Ruční ovládání elektrické vyhřívané podušky automaticky
vypne topné těleso za přibližně 90 minut. Kontrolka však
zůstane svítit. Pro vyresetování časovače a spuštění
dalšího vyhřívání posuvník přesuňte do polohy «0» a poté
zpět do požadovaného teplotního nastavení.
6. Po skončení vypněte.

2. Pokyny k čištění
Před zahájením jakéhokoliv čištění
m UPOZORNĚNÍ:
výrobku napájecí kabel vždy odpojte od zdroje
napětí.
1. Po sejmutí z podušky lze snímatelný potah vyprat dle
pokynů uvedených na potahu.
2. Manžeta se nesmí mýt ani chemicky čistit!
3. Dbejte, aby ruční ovládání nenavlhlo. Nepoužívejte čisticí
prostředky ani rozpouštědla, mohla by výrobek poškodit.
4. Ruční ovládání v žádném případě nenamáčejte. V
opačném případě se do ručního ovládání může dostat
vlhkost a způsobit škody.
5. Před opětovným zapnutím zkontrolujte stav ručního
ovládání, důkladně vysušte podušku a její látkový potah.

3. Záruka
Na tento výrobek se vztahuje záruka v délce 2 let od data
nákupu. Tato záruka se vztahuje na elektronické ruční
ovládání, kabel a podušku samotnou. Záruka se nevztahuje
na nesprávné použití, nehody nebo poškození v důsledku
nedodržování pokynů či úprav výrobku neprovedených
výrobcem.
Záruka je platná pouze po předložení záručního listu
vyplněného dealerem.

4. www.microlife.com
Podrobné uživatelské informace o našich výrobcích a
službách lze nalézt na www.microlife.com.

1. Jak používat elektrickou podušku Microlife
1 Potah z měkké tkaniny –
snímatelný a vypratelný.
Patentní uzávěr.
2 Ruční ovládání s
posuvníkem pro nastavení
tepla a ukazatel zapnutí.
3 Poduška
Elektrickou podušku nikdy
m UPOZORNĚNÍ:
neužívejte bez potahu.
Během používání zajistěte mezi elektrickou
poduškou a pokožkou přiměřenou cirkulaci vzduchu.
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