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1. Jak používat vyhřívací dečku Microlife

2. Pokyny k čištění

3. Záruka
Na tento výrobek se vztahuje záruka v délce 2 let od data 
nákupu. Tato záruka se vztahuje na elektronický termostat, 
kabel a vyhřívané prostěradlo samotné. 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.

Důležité informace - uchovejte pro budoucí použití! CZ

• Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento 
návod.

• Tento výrobek není určen k lékařskému použití 
v nemocnicích. Pouze k domácímu použití!

• Použití vyhřívací dečky:
− výhradně jako dečka s originálním ručním ovládáním.
− Nepoužívat vlhké. Vlhká nebo mokrá dečka se před 

použitím musí zcela vysušit.
− Nepoužívat přeložené.
− Nepoužívat, vykazuje-li nadměrné přehyby.
− Nepoužívat pro invalidní osoby nebo osoby citlivé na 

teplo.
− Nepoužívat pro kojence nebo malé děti. 

Neponechávejte děti s elektrickou poduškou bez 
dozoru, nebo» nedokáží správně rozpoznat a vyhodnotit 
možné nebezpečí.

• Před každým použitím vyhřívací dečky se ujistěte, není-
li poškozená. Nemělo by se používat v případě viditelného 
poškození termostatu, přepínačů, zátek nebo prostěradla 
samotného.

• Nevkládejte špendlíky nebo jiné ostré předměty.
• Nezakrývejte termostat. Pro zajištění správné funkce 

termostatu ho nepokládejte pod přikrývky, polštáře nebo 
oděv.

• Dbejte, aby se vyhřívací dečka nezachytila při použití na 
nastavitelném lůžku. 

• Kabel neomotávejte kolem termostatu.
• 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 vyhřívací dečku nepoužíváte, skladujte ho 
v originálním balení na suchém místě. Na vyhřívací 
dečku nepokládejte těžké předměty.

1. Vyhřívací dečku natáhněte na matraci/lůžko, počínaje ze 
strany od nohou, a rozprostřete.

2. Poté jako obvykle na lůžko rozprostřete běžné textilní 
prostěradlo tak, aby dečka byla mezi matrací a textilním 
prostěradlem.

3. Dbejte, aby byla vyhřívací dečka rozprostřena bez přehybů. 
Toto kontrolujte také při stlaní lůžek, nebo» vyhřívací dečku 
lze používat pouze je-li rovnoměrně rozprostřena.

4. Nyní můžete vyhřívací dečku zapnout pomocí ručního 
ovládání. Úroveň 1 odpovídá minimálnímu a úroveň 6 
maximálnímu vyhřívání. Chcete-li mít pohodlně vyhřáté 
lůžko, pak před ulehnutím vyhřívací dečku zapněte na 
úroveň 6 na dobu přibližně 30 minut a zakryjte prošívanou 
přikrývkou. Poté vyhřívání snižte na úrovně 1-3, což je 
vhodné zejména po celou noc.

5. Po 12 hodinách nepřetržitého užívání se vyhřívací dečka 
automaticky vypne. Kontrolka však zůstane svítit. Pro 
vyresetování časovače a spuštění dalšího vyhřívání 
posuvník přesuňte do polohy «0» (vypnuto) a poté zpět do 
požadovaného teplotního nastavení.

6. Po skončení vyhřívaní dečku odpojte od zdroje.

m UPOZORNĚNÍ: Před zahájením jakéhokoliv čištění 
výrobku napájecí kabel vždy odpojte od zdroje napětí.

1. Před zahájením pracího cyklu odpojte spojku a tím i 
přepínač. Dbejte, aby nenavlhl termostat.

2. Vyhřívací dečka se nesmí čistit chemicky!
3. Vyhřívací dečku lze vyprat dle pokynů uvedených na 

potahu. Vyhřívací dečku perte při 40˚C pracím programem 
a čistícími prostředky určenými pro jemné prádlo.

4. Pro praní vyhřívací dečku dejte do prádelního pytle.
5. Neždímejte nebo nesušte v bubnové sušičce.
6. Vyhřívací dečku pečlivě vysušte. Pro tento účel ho zavěste 

na šňůru nebo tyč na prádlo. Pro věšení nepoužívejte kolíky 
na prádlo. V žádném případě nepoužívejte vysoušecí 
zařízení. Prostěradlo nepřipojujte k napájení, dokud není 
zcela suché.

 Časté praní způsobuje předčasné opotřebení. Na 
opotřebení v důsledku častého nebo nesprávného 
praní se nevztahuje záruka.


