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INŠTRUKCIE 

POZOR! Dbajte na bezpečnostné a montážne pokyny, aby sa predišlo 

riziku poranenia resp. poškodenie produktu. 

 

Len na domáce použitie, nie na komerčné účely! 

 

Dôležité: Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich na 

prečítanie na neskôr. Ak v budúcnosti dáte  tento produkt niekomu 

inému, prosím nezabudnite odovzdať aj tento návod. 

Malé časti a plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí. 

Nebezpečenstvo udusenia! 

Skontrolujte všetky prvky, súčasti a diely, či nie sú poškodené. Napriek 

starostlivým kontrolám sa môže stať, že aj ten najlepší produkt sa 

počas prepravy poškodí. V prípade poškodenia nás prosím kontaktujte. 

Chybné diely môžu ohroziť vaše zdravie. 

Výrobok nikdy neupravujte! Zmeny anulujú záruku. 

 

 

ÚČEL POUŽITIA 

 Vždy používajte výhrevnú deku len na to, na čo je vyrobená. Výrobca 

nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nedbanlivým používaním.  

Všetky úpravy, ktoré vykoná zákazník na zariadení môžu mať negatívny 

dopad na bezpečnosť zariadenia a rušia záruku. 

 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE 

 

Len na domáce a komerčné použitie! 
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- Používanie tohto zariadenia deťmi a osobami s mentálnym 

postihnutím, nie je vhodné. 

- Deti by mali byť poučené, že zariadenie nie je hračka. 

- Neponárajte ovládač ani kábel do vody, alebo inej tekutiny.  

- Chráňte pred vlhkom 

- Neťahajte za kábel, zariadenie odpojte vysunutím zásuvky.  

- Ak deku nepoužívate, alebo ak idete deku čistiť, odpojte ju zo 

zástrčky. 

- Zdroj napájania a ovládanie- používajte presne tak, ako je 

uvedené na nalepenom štítku. 

- Nepoužívajte ak je deka mokrá alebo poškodená.  

- Deka nie je určená na lekárske použitie v nemocniciach.  

- Nepoužívajte spolu s iným ohrievačom.  

- Pri používaní zabezpečte aby sa káble a deka nezviazali 

- Často kontrolujte deku a prívodový kábel či nemá žiadne známky 

poškodenia. Ak je deka, alebo kábel, viditeľne poškodený, 

obráťte sa na nás, alebo na špecializovaný servis. 

- Nevhodné pre deti do 3 rokov a pre ľudí, ktorí sú necitliví na 

teplo. Mohlo by dôjsť k prehriatiu. 

-  

Vysvetlenie symbolov 

 

Nebieliť 

 

Nesušiť v sušičke 

 

Nežehliť 
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Nečistiť nasucho 

 

Nevkladajte do deky spinky alebo špendlíky 

 

Nepoužívať zložené alebo pokrčené 

 

Maximálna teplota pri praní je 40˚C, jemné 
pranie 

 

Neprať! (platí pri modeloch, kde sa nedá 
odstrániť ovládanie a kábel) 

 

Nevhodné pre deti do 3 rokov 

 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Nemá byť umiestnená pod perinou alebo matracom. 
Nepoužívajte na polohovacej posteli.  
Ak bude deka používaná ako podložka, je nutné ju 
rozložiť úplne rovno. Pri prehnutí deky, môže viesť na 
tomto mieste k jej prehrievaniu. 
Pripojte ovládač k deke a uistite sa, že je úplne pripojený. 
Uistite sa, že počas používania je v blízkosti zástrčka.  
Po zapojení deky, musí byť ovládač v dosahu používateľa. 
 
Použitie deky: 
Zapnite deku posuvným spínačom ON/OFF. 
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Po zapnutí je deka v pohotovostnom režime. Displej 
teploty aj displej časovača je na hodnote 0. 
 
Funkcia nahrievania H: 
Pred použitím, použite funkciu nahrievania, stlačením 
tlačidla High. Nechajte deku nahrievať 30-60 minút.  
  
Vyberte nastavenie teploty podľa toho, ako budete deku 
používať. Ak budete na nej spať cez noc,  alebo ju chcete 
používať dlhší čas nastavte na ovládači úroveň L 
(low/nízky) alebo 1. 
 
a) Stlačte tlačidlo TEMP a úroveň vyhrievania je 

zobrazená na úrovni 7 a časovač je nastavený na 9 
hodín. 

b) Tlačidlom TEMP sa nastavuje požadovaná úroveň 
vyhrievania. Po stlačení tlačidla TEMP sa na displeji 
zobrazujú úrovne teploty L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opakovaným 
stláčaním vyberte požadovanú intenzitu vyhrievania.  

c)  Stláčajte tlačidlo TIME a opakovaným stlačením 
nastavte časovač na požadovanú hodnotu 1-9 hodín. 

d) Tlačidlo High spúšťa funkciu predhrievania. Na displeji 
je v počas predhrievania zobrazené H. Po 1 hodine sa H 
automaticky prepne do pozície L. 

 
 
 
Chybné hlásenia 
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Ak sa na displeji zobrazuje teplota ako P, prosím , 
skontrolujte či je ovládač pripojený k deke správne a ak 
áno, vypnite a zapnite deku. Ak hlásenie P pretrváva, 
kontaktujte predajcu. 
Ak sa teplota zobrazuje ako E, znamená to, že vnútorný 
obvod je poškodený a deka sa nedá ďalej používať.  
 
Odpojenie ovládača 
Pri odpojení ovládača, nadvihnite prstom uzamykací 
pliešok zo zadnej strany ovládača a potiahnite ovládač 
smerom von. Neťahajte za kábel, ani sa nesnažte nasilu 
vytiahnuť ovládač bez uvoľnenia uzamykacieho pliešku. 
Mohlo by to poškodiť deku.  

 
 
Po použití 
Keď sa deka nepoužíva, vypnite ju ovládačom do polohy 
off.  
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Vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. Ak deka 
nebudete používať dlhší čas, uložte ju na suchom, 
tmavom mieste.  
 
ČISTENIE A ÚDRŽBA 

• Keď sa deka nepoužíva a tiež pred čistením ju 
odpojte zo siete. 

• Odpojte ovládač/ovládače od prikrývky. 
• NEPONÁRAJTE ovládač do vody 
• Ak je kábel znečistený, vyčistite povrch kábla 

neutrálnym čistiacim prostriedkom a utrite ho 
dosucha. 

• Túto deku nečistite chemicky, pretože by sa mohli 
poškodiť vykurovacie telesá. 

• Nepoužívajte priemyselné rozpúšťadlá, ako je 
benzén,petrolej alebo podobné. 

• Pranie prikrývky je možné v práčke; ručné 
pretieranie však predĺži životnosť prikrývky.  

Pranie v práčke:  
-odstráňte ovládač a položte prikrývku 
do sieťového vrecka a utesnite ho 
-Použite malé množstvo pracieho prostriedku a nastavte 
práčku na „Jemné pranie“ s maximálnou teplotou 
40°.  
-Po vypratí odstráňte prikrývku zo sieťového vrecka 
a voľne ju preveste cez šnúru na bielizeň. Nepoužívajte 
štipce.  

• Prikrývku NEŽMÝKAJTE. 
• NESUŠTE v bubnovej sušičke. 
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• NEŽEHLITE prikrývku. 
• NESUŠTE prikrývku na slnku. 
• NEPRIPÁJAJTE k elektrickej sieti, aby ste ho vysušili. 
• Nechajte prikrývku prirodzene vyschnúť 
• NEPOUŽÍVAJTE prikrývku, ak je vlhká alebo mokrá. 
• Ak je prikrývka poškodená, nepokúšajte sa ju 

svojpomocne opraviť, kontaktujte predajcu. 
• Často kontrolujte prikrývku či nenesie  známky 

opotrebovania alebo poškodenia. 
 
SKLADOVANIE 
Uchovávajte v originálnom balení. 
Na prikrývku nepoužívajte prostriedky proti moliam. 
Izolácia prikrývky sa poškodí, ak sa deka suší na slnku, 
žehlí alebo keď sa používajú prostriedky proti moliam. 
Poškodenie izolačného materiálú spôsobí bezpečnostný 
problém. 
Deka by mala byť uložená na chladnom suchom mieste 


