Vyhřívané prostěradlo FOR

1 PERSON

Úvod
Děkujeme, že jste si zakoupili Vyhřívané prostěradlo od společnosti Lanaform.
Tato dečka je vyrobena dle nejnovějších technologií. Elektrické obvody dečky jsou opatřeny
dvojitou ochrannou vrstvou, která při používání tohoto výrobku zaručuje bezpečí, kvalitu a
pohodlí.
Pohodlí a spokojenost: dečka nabízí vlastní nastavení teploty. Podléhá přísným zkouškám a
vyhovuje Evropským standardům.
Pro co nejlepší využití si nezapomeňte uložit tento návod k použití na bezpečném místě,
aby jste do něj mohli kdykoli nahlédnout.
Pro předejití možnému poškození nebo zranění si pečlivě přečtěte následující instrukce.

Možné poruchy
1. Při připojení prostěradla k elektrické síti(230V) je jeho výhřevný efekt 75W. V případě, že
teplota prostěradla stoupá pomalu a výhřevný efekt je relativně slabý, překontrolujte, zda
doporučené napětí odpovídá napětí v elektrické síti.
2. Kontrolka pro napájení a správnou funkci prostěradla nemá žádný vliv na funkčnost
samotného prostěradla (ať svítí nebo nesvítí).

Varování a dodržování bezpečnostních opatření při používání prostěradla
Než začnete prostěradlo používat, přečtěte si prosím pečlivě následující instrukce:
1. Nepřehýbejte elektrický kabel a prostěradlo nepoužívejte, pokud je tento kabel nebo
prostěradlo přehnuté nebo svinuté(obr.1)
2. Nevytahujte elektrický kabel z elektrické sítě taháním a neohýbejte jej.
3. Pro napájení dodržujte napětí uvedené výrobcem.
4. Lůžko, pro které chcete prostěradlo použít, by mělo odpovídat rozměrům prostěradla
tak, aby prostěradlo bylo rozprostřené. Pokud prostěradlo nelze kvůli rozdílným
rozměrům lůžka rozprostřít nepoužívejte jej. Hrozí nebezpečí přehřátí prostěradla a to
se přepne do bezpečnostního režimu, což znamená, že přestane hřát(obr.2).
5. Nepoužívejte pro upevnění prostěradla špendlíky, spínací špendlíky a zabraňte
poškození prostěradla ostrými a hrubými předměty(obr.3)!
6. Toto prostěradlo je výhradně určeno pro zahřívání lůžka a plní funkci prostěradla.
Neslouží jako zavinovačka(nezavinujte se do něj). Není určeno pro jiné použití(obr.4).
7. Prostěradlo není určeno pro používání osobami s mentálním, smyslovým nebo
fyzickým postižením, osobami s nedostatkem zkušeností, osobami nesvéprávnými a
dětmi. Použití je v tomto případě možné pouze pod dohledem jiné dospělé a svéprávné
osoby. Prostěradlo není určeno pro děti na hraní, není to hračka(obr.5)!
8. Když je prostěradlo zapnuté:(obr.6):
Nepokládejte na něj těžké a objemné předměty, jako např. cestovní tašky apod.
Nepokládejte na něj jiné horké předměty, jako např. termofory, hřející polštáře apod.
Regulátor by měl být vždy po ruce. Neschovávejte jej pod matrace, polštář apod.
9. Nevystavujte prostěradlo slunci a nežehlete jej. Mohlo by dojít k poškození ochranné
vrstvy elektrického kabelu(obr.7).
10. Nepoužívejte prostěradlo souběžně s jinými hřejícími zařízeními(hřející bačkory,
termofory). (obr.8)
11. Pokud prostěradlo nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky elektrické sítě(obr.10).

12. Neopouštějte místnost, pokud je prostěradlo připojené ke zdroji el. napětí(obr.10).
13. Prostěradlo nepoužívejte pokud je vlhké. Nikdy jej nesušte tím způsobem, že byste
jej zapojili do zásuvky el. sítě a nechali zahřát!
14. Pokud prostěradlo dlouhý čas nepoužíváte, skladujte jej na suchém a bezpečném
místě. Před dalším použitím pečlivě překontrolujte jeho stav. Pokud elektrický kabel
jeví známky poškození, prostěradlo nezapínejte.
15. Při používání prostěradla se vždy přesvědčte, že elektrický kabel není zkroucený,
přehnutý nebo zaklíněný.
16. Děti by prostěradlo nikdy neměly používat bez přítomnosti dospělé osoby.
17. Pokud se chystáte spát, nikdy si nenastavujte teplotu více, než je uvedená maximální
teplota.
18. Prostěradlo neskládejte nebo nesvinujte, pokud je teplé.
19. Prostěradlo sami nikdy nerozebírejte a nepokoušejte se jej opravovat. Pokud je
poškozený kabel nebo prostěradlo nehřeje, vždy zkontaktujte prodejce nebo
distributora.
Tento výrobek nebyl vyroben pro používání v nemocnicích.

Použití prostěradla
Rozprostřete prostěradlo na lůžko. Konec bez regulátoru nasměrujte k nohám.
Pro pohodlné vnímání tepla vysílaného hřejícím prostěradlem a pro kontrolu, zda toto
prostěradlo není pokrčené, na něj nikdy nepokládejte více než jedno klasické bavlněné nebo
jiné prostěradlo.
Nastavení teploty: prostěradlo zapojte do zásuvky el. sítě( 230 V) ještě než ulehnete do
lůžka. Tlačítko regulátoru nastavte do polohy 3. Rozsvítí se kontrolka napájení. Před
ulehnutím do lůžka nechte prostěradlo po dobu 30 minut zahřát tímto režimem vytápění( při
tomto režimu vytápění dosahuje prostěradlo teploty od +/- 50oC do +/- 60oC).
Jakmile ulehnete do lůžka, zvolte si režim vytápění tak, aby vyhovoval vašim potřebám.
Pokud tlačítko regulátoru nastavíte do polohy 2, teplota prostěradla bude dosahovat od +/40oC do +/- 50oC. Tlačítku v poloze 1 odpovídá teplota od +/- 35oC do +/- 40oC.
Pokud se chystáte jít spát, doporučujeme prostěradlo vypnout nastavením tlačítka regulátoru
do polohy 0( kontrolka napájení se zhasne).

Každodenní kontrola a bezpečnost
Z důvodu bezpečnosti respektujte při používání hřejícího prostěradla následující instrukce:
1. Před připojením prostěradla do zásuvky el. sítě zkontrolujte kabel, zástrčku a ohebný
hrot.
2. Během používání prostěradla zkontrolujte, zda je pečlivě rozprostřené a není pokrčené
nebo srolované.
3. Pravidelně kontrolujte, zda nejeví známky poškození(včetně ohebného hrotu).
4. Elektrické vedení prostěradla nesmí být zablokované, zpřehýbané nebo překroucené.
Pokud máte na posteli rozprostřené toto hřející prostěradlo, nedovolte dětem na posteli
skákat! Mohlo by dojít k poškození prostěradla.

Opravy
Upozornění: toto zařízení musí být opravováno výhradně kvalifikovaným servisem.
Zkontaktujte svého prodejce nebo distributora. Nikdy jej neopravujte sami.

Důležité instrukce pro praní prostěradla
Než prostěradlo vyperete, pečlivě si přečtěte tyto instrukce:
Před každým praním zkontrolujte, zda je prostěradlo v pořádku a nejeví žádné známky
poškození.
a. Vyjměte prostěradlo z lůžka a odpojte napájecí kabel a regulátor tepla.
Vložte prostěradlo do pračky. Nastavte krátký cyklus praní s nízkou teplotou nebo program
pro praní vlny. Teplota vody by se měla pohybovat mezi 25oC až 40oC. Vyšší teplota by
mohla prostěradlo poškodit.
b. Po vyprání nechte prostěradlo řádně uschnout a vyschnout.
c. Před dalším použitím musí být prostěradlo zcela suché.
d. Poté jej vložte do lůžka a pečlivě rozprostřete.

Upozornění!
1. Prostěradlo nesmí přijít do pračky s napájecím kabelem a regulátorem.
2. Pračka musí být čistá.
3. V pračce nesmí zůstat žádné sponky nebo jiné předměty, které by mohly prostěradlo během
praní poškodit.
4. Prostěradlo musí být před dalším použitím zcela suché. Nesmí být vlhké!

Technická data:
Rozměry: 90 x 190 cm
Výkon: 75W
Napětí: 230V /50Hz

Záruka
Na vyhřívané prostěradlo Lanaform se vztahuje záruka 24 měsíců od data zakoupení uvedeného na záručním
listu nebo dokladu o koupi. Při uplatňování záruky je nutné dodat originál záručního listu a dokladu o koupi(zde
stačí kopie). Uveďte prosím důvod reklamace, kontaktní údaje(adresa, telefon, email). Tímto urychlíte vyřízení
reklamace.
Do záruky nelze zahrnout závady způsobené nesprávným používáním, neodborným zacházením, závady
způsobené pádem, používáním nezpůsobilými osobami(včetně dětí). Stejně tak nelze do záruky zahrnout závady
vzniklé opotřebováním. V těchto případech jsou veškeré opravy zpoplatněny.
Opravy lze provádět pouze v servise společnosti Lanaform nebo v servisním středisku distributora.
Záruka může být uznána pouze za splnění těchto podmínek.

Výhradní distributor v ČR:
BONECO CR, s. r. o., Viktorinova 80, 588 13 Polná
Tel./ fax: 567 212 396, 774 162 396, 777 163 396
e-mail: Info@boneco-cr.cz
www.boneco-cr.cz

