Vyhřívaná vesta FOR

BACK

Úvod
Tato vyhřívaná vesta je vybavena systémem regulace teploty pracujícím na základě dvojitého spirálovitého
okruhu vytápění připojeného k přepínači. Je tak chráněna před přehřátím. Její používání je bezpečné a velmi
jednoduché. Vesta má dvě části: je to samotná vesta a snímatelný potah, který lze prát v pračce.
Vyhřívaná vesta je vysoce kvalitní výrobek, který vám při správném používání bude sloužit řadu let.
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).

Bezpečnostní opatření při používání vyhřívané vesty
Než začnete používat, přečtěte si prosím pečlivě následující instrukce:
1.
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4.
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Nepřehýbejte elektrický kabel a vestu nepoužívejte, pokud je tento kabel nebo vesta přehnutá.
Nevytahujte elektrický kabel z elektrické sítě taháním a neohýbejte jej.
Pro napájení dodržujte napětí uvedené výrobcem.
Zabraňte poškození vesty ostrými a hrubými předměty!
S vestou nechoďte nikdy spát, pokud je zapnutá!
Není určena 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. Vesta není určena pro
děti na hraní, není to hračka!
Když je vesta zapnutá:
Nepokládejte na ni těžké a objemné předměty, jako např. cestovní tašky apod.
Nepokládejte na ni jiné horké předměty, jako např. termofory, hřející polštáře apod.
Regulátor by měl být vždy po ruce. Nelehejte si s ní.
Nevystavujte vestu slunci a nežehlete ji. Mohlo by dojít k poškození ochranné vrstvy
elektrického kabelu.
Neperte vestu ani ji nijak neošetřujte! Lze prát pouze snímatelný povlak.
Pokud vestu nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky elektrické sítě.
Pokud vestu dlouhý čas nepoužíváte, skladujte ji na suchém a bezpečném místě. Před dalším
použitím pečlivě překontrolujte její stav. Pokud elektrický kabel jeví známky poškození, vestu
nezapínejte.
Děti by vestu nikdy neměly používat bez přítomnosti dospělé osoby.
Vestu sami nikdy nerozebírejte a nepokoušejte se jí opravovat. Pokud je poškozený kabel
nebo vesta nehřeje, vždy zkontaktujte prodejce nebo distributora.

Použití vesty
1) Připojte vestu ke zdroji el. napětí 230V /50Hz. Na dobu 30 minut přepněte do polohy 2.
Rozsvítí se kontrolka napájení.
2) Vesta se začne zahřívat a teplota pozvolna zvyšovat.
3) Jakmile je vesta zahřátá, můžete si ji obléci a přepnout do polohy 1 nebo lze dle potřeby
můžete nechat v poloze 2.
4) Po použití je doporučeno vestu přepnout do polohy 0 a vytáhnout ze zásuvky el. sítě.

Každodenní kontrola a bezpečnost
Z důvodu bezpečnosti respektujte při používání hřející vesty následující instrukce:
1) Kontrola vnějších částí vyhřívané vesty: měli byste kompletně prohlédnout celou vestu a
ujistit se, že napájecí kabel nejeví žádné známky poškození a regulátor není rozbitý. Pokud
zjistíte nějakou závadu, přestaňte vestu používat a zkontaktujte prodejce.
2) Skladování vyhřívané vesty: skladujte ji na suchém místě a nepokládejte na ní žádný jiní
předmět.
3) Čištění: v pračce je možné prát potah vesty, který je zhotovený z česaného vlněného úpletu.
Samotná vesta je zhotovená z PVC a v případě potřeby ji lze otřít navlhčeným hadříkem.
Před každým praním potahu zkontrolujte, zda je vesta v pořádku a nejeví žádné známky poškození.
Sundejte z vesty potah a přečtěte si pokyny pro praní uvedené na etiketě. Samotnou vestu nikdy
neperte!

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 vestu vyperete, pečlivě si přečtěte tyto instrukce:
Před každým praním zkontrolujte, zda je vesta v pořádku a nejeví žádné známky poškození.
a. Sundejte z vesty potah.
Vložte jej 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 potah vesty poškodit.
b. Po vyprání nechte povlak řádně uschnout a vyschnout.
c. Před dalším použitím musí být potah vesty zcela suchý.
d. Poté nasaďte potah na vestu.

Upozornění!
Pračka musí být čistá. V pračce nesmí být žádné sponky nebo jiné předměty, které by mohly potah
vesty během praní poškodit. Potah vesty musí být před dalším použitím zcela suchý. Nesmí být vlhký!

Technická data:
Rozměry: 40 x 50 cm
Výkon: 45W
Napětí: 230V /50Hz

Záruka
Na vyhřívanou vestu 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

