
 

 

Pokyny na používanie Elektrickej vyhrievacej podložky  
 

Pred použitím nového zariadenia, je dôležité, aby ste si prečítali všetky pokyny. 

Tento produkt kombinuje pokročilé technológie. Vyhrievacia podložka je úsporná 
a ideálna pre pocit príjemného a útulného tepla. 
 
Technické údaje: 
TX185X75-1 X - 105W/230V 
 
Návod na obsluhu: 
1. Položte vyhrievaciu podložku na rovný matrac. Telo podložky by malo byť uložené 
naplocho bez prehnutia. Stranu s prepínačom umiestnite v blízkosti ramien pre 
pohodlné ovládanie. 
Štyri elastické popruhy na rohoch upevnite pevne na matrac alebo posteľ, aby sa 
zabránilo podložke v pohybe alebo pokrčeniu. (Pokrčená časť má tendenciu vyvolať 
vyššiu teplotu, čo môže byť nebezpečné.) 
V záujme zachovania podložky rovnej a čistej, a aby sa znížila možnosť oderu, prosím 
pokryte podložku tenkou plachtou. (Nezakrývajte ju dekou alebo hrubou plachtou, ktoré 
zabránia podložke v prenose tepla). 
 
2. Prevádzka vyhrievacej podložky  
 
Zapojte podložku do elektrickej siete a uistite sa, že pripojenie je pevné. Predhrejte 
podložku po dobu 20-30 minút pred použitím. Nastavte prepínač do vysokej úrovne pre 
rýchlejšie zahriatie. 
Pre nočné použitie podložky, by ste mali prednastaviť prepínač na nízku úroveň aby sa 
zabránilo riziku popáleniu. Prosím, vypnite podložku, keď vyhrievanie nepotrebujete. 
Prepínač úrovne vyhrievania by mal byť vystavený vzduchu. Nezakrývajte ho dekou 
alebo vankúšom, a vyhnite sa tlaku na prepínač. 
 
3. Po použití. 
Vypnite podložku, a potom odpojte podložku od napájania. 
 

Upozornenie! 

Môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku, ak nepoužijete podložku, podľa 

pokynov. 

1. Prečítajte si návod. 

2. Nepoužívajte poskladanú podložku. 

3. Nepoužívajte podložku ak je pokrčená. 

4. Používajte iba ako podložku. 

5. Nepoužívajte podložku ak je vlhká. 

6. Nepoužívajte podložku pre nemohúce osoby, deti alebo osoby necitlivé na teplo, bez 

zodpovedného dozoru. 

7. Tento prístroj nie je určený na lekárske použitie. 

8. Nepoužívajte na polohovateľné lôžko, alebo dbajte aby sa podložka či šnúra 



 

 

neprelamovala alebo nekrčila. 

9. Túto podložku nesmú používať malé deti,  bez prítomnosti rodičov alebo zákonného 

zástupcu, alebo ak dieťa nie je dostatočne poučené o tom, ako ovládať podložku 

bezpečne. 

10. Neumývajte namokro, použite len suché čistenie. 

11. Nepoužívajte spolu s ďalšími vykurovacími zariadeniami. 

12. Nepokúšajte sa opraviť poistky alebo prívodový kábel. Prístroj musí byť vrátený 

výrobcovi alebo jeho zástupcovi, ak bolo prerušené spojenie. 

13. Skontrolujte prístroj či nejaví známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak javí 

takéto príznaky, alebo v prípade, že zariadenie bolo nesprávne použité, nepoužívajte ho 

a vráťte dodávateľovi. 

14. Vyhnite sa pokrčeniu zariadenia. 

15. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom, jeho servisným 

technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu. 

 

Údržba a skladovanie 

Ak sa podložka nepoužíva, skladujete ju nasledovne: 

1. Odpojte napájací kábel. Vyčistite povrch neutrálnym prostriedkom, ak je špinavý 

vytrite ho do sucha mäkkou handričkou. 

Nečistite ho priemyselným rozpúšťadlom. 

2. Pozor na skladovanie.  

Uskladnite podložku len ak je suchá. Mala by byť zavesená na vetranom mieste, aby 

prirodzene uschla. 

Nepripájajte podložku na napájanie aby ste ju vysušili. Nesušte na slnku, nežehlite ju, 

malo by to za následok bezpečnostné problémy. 

Suchú podložku je potrebné zložiť bez pokrčenia. Nepokladajte ju pod deku alebo iné 

veci, aby sa zabránilo tlaku. 

Nepoužívajte prostriedky proti moliam a pod., ktoré môžu poškodiť izolačný materiál. 


