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Vyhrievacia deka



Varovanie 
Zariadenie 

Aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodenia:

• Nevystavujte zariadenie dažďu.
• Neumiestňujte na zariadenie žiadne nádoby naplnené tekutinou, napríklad vázy.
• Používajte len odporúčané príslušenstvo.
• Neopravujte zariadenie sami. Obráťte sa na kvalifikovaných servisných pracovníkov.
• Do zariadenia neklaďte kovové predmety.
• Na zariadenie neklaďte ťažké predmety.

Napájací kábel / napájanie
Aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodenia:

• Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá hodnote uvedenej na zariadení.
• Zasuňte sieťovú zástrčku úplne do zásuvky.
• Neťahajte za kábel, neohýbajte, neklaďte na neho ťažké predmety.
• Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
• Uchopte zástrčku, keď ju vyťahujete.
• Nepoužívajte poškodenú sieťovú zástrčku alebo poškodenú sieťovú zásuvku.
• Nainštalujte zariadenie tak, aby sa napájací kábel dal okamžite odpojiť, ak dôjde k nejakému
problému.

Malé predmety / časti balenia
(Plastová taška, kartónová krabica a pod.)

• Malé predmety a balenie uchovávajte mimo dosahu detí, aby ich nemohli prehltnúť. 
Nenechajte malé deti hrať sa s fóliou. Existuje nebezpečenstvo udusenia!

Pozor

• Zariadenie

Neklaďte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napr. zapálené sviečky, na zariadenie.

Inštalácia
• Umiestnite zariadenie na suchý, rovný, vodotesný a žiaruvzdorný povrch.
• Nájdite miesto, kde sa deti nemôžu dostať na horúce povrchy zariadenia.
• Sieťová zásuvka musí byť ľahko prístupná na rýchle odpojenie zariadenia v prípade núdze.
• Neinštalujte a neumiestňujte zariadenie na poličku, do zabudovanej skrinky alebo do iného
obmedzeného priestoru. Zabezpečte dobré vetranie zariadenia.
• Neumiestňujte zariadenie na zosilňovače alebo na iné zariadenia, ktoré sa môžu zahriať. Toto
teplo by mohlo poškodiť zariadenie.
• Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, vysokej vlhkosti a
nadmerným vibráciám.
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AC adaptér
• Sieťový adaptér je možné prevádzkovať so striedavým prúdom 220-240V.
• Ak zástrčka nepasuje do elektrickej zásuvky, použite vhodný adaptér.

Účel použitia
Zariadenie sa používa na

• Zakrývanie ľudí 

Je určený výlučne na daný účel a môže sa použiť len na tento účel. Môže sa používať len spôsobom 
popísaným v tejto príručke.

Zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 
duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo 
inštruktážou o používaní prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod 
dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.

Bezpečnostné inštrukcie
1. Nikdy nezložte zapnutú vyhrievaciu deku.
2. Počas používania nerolujte a neprekrývajte deku. Ak sa  vyhrievacia deka používa na posteli, uistite 
sa, že je na nej položená rovno. Ak to nie je zaručené, nepoužívajte vyhrievaciu deku, aby ste predišli 
prehriatiu.
3. Nepoužívajte ihlu, nepoškriabte deku ostrými predmetmi a nepoužívajte neadekvátne zaťaženie. 
Nefixujte vyhrievaciu deku ihlou.
4. Aby nedošlo k spáleniu ľudského tela, deky by nemali používať osoby s telesným postihnutím, deti 
alebo osoby citlivé na teplo.
5. Nepoužívajte vyhrievaciu deku na posteli s návlečkami alebo keď sú na vyhrievacej deke ťažké 
predmety. Pritlačené oblasti by sa mohli prehriať.
6. Nevystavujte vyhrievaciu deku priamemu slnečnému žiareniu, zdroju tepla alebo žehličke.
7. Nepoužívajte deku s inými ohrievačmi (ako je ohrievač chodidiel, fľaše na teplú vodu). Nezahrievajte 
iné zariadenia s vyhrievacou dekou.
8. Uchovávajte zdroje ohňa (ako sú cigarety, iskry), ktoré môžu spôsobiť požiar, mimo dosahu deky.
9. Ak ju nepoužívate, odpojte vyhrievaciu deku od elektrickej siete. Tým sa zabráni riziku požiaru.
10. Zariadenie nie je určené na použitie v nemocniciach.
11. Vyhrievaciu deku uložte na suché miesto. Na deku neklaďte ťažké predmety a nepokrčte ju. Po 
uskladnení starostlivo skontrolujte deku pred následným použitím. Nepoužívajte deku s poškodeným 
napájacím káblom.
12. Nikdy nerozoberajte ani neopravujte vyhrievaciu deku sami.
13. Sieťovú šnúru nie je možné vymeniť. Ak je napájací kábel poškodený, zlikvidujte vyhrievaciu deku.
14. Nepoužívajte elektrickú deku v mechanicky nastaviteľnej posteli. Ak tak urobíte, uistite sa, že kábel 
nie je zachytený a poškodený.
15. Deti môžu používať vyhrievaciu deku za prítomnosti rodičov alebo opatrovníka, ktorý je 
oboznámený s používaním.
16. Za normálnych podmienok vyhrievacia deka má životnosť 8 rokov. Po tejto dobe by ste si mali kúpiť 
novú deku. Poškodenia, ku ktorým došlo neprávnym použitím, musia byt opravené alebo odstránené 
pred opätovným použitím.
17. Nepoužívajte vyhrievaciu deku v zloženom stave.
18. Nezašívajte vyhrievaciu deku ihlou.
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Opravy 
• Opravy zariadenia by sa mali vykonávať iba autorizovaným odborným servisom.
• Oprava alebo modifikácia zariadenia ovplyvňuje bezpečnosť zariadenia. Pozor na nebezpečenstvo 
poranenia!
• Nikdy neotvárajte zariadenie neoprávnene a nikdy nevykonávajte opravy sami!
• Nesprávna montáž môže viesť k poruche alebo úplnému zlyhaniu.
• Prístroj nikdy neotvárajte.

Varovanie:
Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následné škody. Technické zmeny a chyby sú vylúčené!

Poznámka:
Platnosť záruky zaniká v prípade zásahu do zariadenia.

Používanie zariadenia
Nastavenie teploty

0 = Vypnuté
1 = Nízke vyhrievanie
2 = Stredné vyhrievanie
3 = Vysoké vyhrievanie

Automatické vypnutie
Zariadenie sa po 3 hodinách automaticky vypne. Pre opätovné zapnutie zariadenia najskôr prepnite 
prepínač výberu teploty do polohy «0» a potom znova na jednu z hodnôt «1» až «3».

Čistenie a starostlivosť
1. Pred čistením vyhrievacej deky vždy odpojte sieťovú zástrčku od elektrickej zásuvky. 2. Odpojte 
jednotku ovládacích spínačov od vyhrievacej deky pomocou konektora na spodnej strane.
3. Upozornenie:Dbajte na to, že elektrická deka nesmie byť čistená, žmýkaná, sušená strojom, 
lisovaná alebo žehlená.
Vyhrievacia deka sa môže umývať ručne podľa pokynov na štítku. Nikdy neponárajte jednotku 
ovládacích spínačov do vody, pretože sa nesmie dostať vlhkosť do jednotky. V prípade ťažšieho 
znečistenia môže byť vyhrievacia deka umývaná v práčke. 
4. Nastavte práčku na mimoriadne jemný cyklus 30 cm (program vlny). Používajte prací prášok na 
vlnu a postupujte podľa pokynov výrobcu.
5. Ak ju chcete vysušiť, položte vyhrievaciu deku na uterák alebo rohož absorbujúci vlhkosť. Keď je 
vyhrievacia deka úplne suchá, dbajte na správne pripojenie k riadiacej jednotke.

Technické vlastnosti
Napájanie:	220-240V	50/60Hz,	120W	
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Pokyny k likvidácií
Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na 
jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by 
sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a 
elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť 
možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak 
mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o 
recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a 
likvidačnú službu Vašej domácnosti.  

Vyhlásenie o zhode
Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami: 
2014/30/EU	(EMV)
2014/35/EU	(LVD)
2011/65/EU	(RoHS)
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