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A címke jelmagyarázata

Ne használja összehajtogatva vagy 
összegyűrve!

Ne szúrjon bele tűt!

Az ennél a készüléknél használt 
textíliák teljesítik az Öko-Tex szabvány 
100 magas humánökológiai előírásait, 
amint ezt a Forschungsinstitut Ho-
henstein (Hohenstein Kutatóintézet) 
igazolja.

Az útmutatások elolvasása!
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Tisztelt vásárlóink!
Köszönjük, hogy kínálatunkból választott. Cégünk neve összefonódott a nagy értékű, behatóan 
 megvizsgált minőségi termékekkel, melyek a hő, a súly, a vérnyomás, a testhőmérséklet, a pulzus, a 
 kíméletes gyógyászat, a masszázs és a levegő terén nyújtanak szolgáltatásokat.
Kérjük, olvassák el figyelmesen ezt a használati utasítást, őrizzék meg a későbbi használatra, tegyék 
más  használók számára is hozzáférhetővé, és tartsák be az előírásokat.

Szívélyes üdvözlettel
az Ön Beurer csapata

Csomagolás tartalma: 1 Melegítő takaró, 1 kapcsoló, ez a használati útmutató

1. Fontos biztonsági útmutatások -
 gondosan olvassa el és őrizze 
 meg a későbbi használathoz
Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat (áramü-
tés, bőrmegégés, tűz). Az alábbi biztonsági és veszély esetére vonatkozó útmutatások nem csak a 
saját ill. harmadik személyek egészségének védelmére szolgálnak, hanem a termék megóvására is. 
Ezért vegye figyelembe a biztonsági útmutatásokat, és az árucikk továbbadása esetén adja át ezt az 
útmutatót is!
• Kérjük, hogy a fűthető takarót csak az ebben a használati utasításban megjelölt célra használja.
• A fűthető takarót nem kórházban történő használatra tervezték.
• Ez a melegítő takaró nem arra szolgál, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű 

személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy olyanok használják, akik nem rendelkeznek kellő 
tapasztalattal és/vagy tudással, kivéve, ha egy biztonságukért felelősséget vállaló személy felügyeli 
őket.

• A fűthető takarót nem használhatják magatehetetlen, ill. hőre érzéketlen személyek valamint 
 kisgyermekek.
• A fűthető takaróból kiinduló elektromos és mágneses terek bizonyos körülmények között za-
 varhatják az Ön szívritmus-szabályozójának működését. Ezek az értékek azonban jóval a ha-
 tárértékek alatt vannak: elektromos térerősség: max. 5000 V/m, mágneses térerősség: max. 
 80 A/m, mágneses fluxussűrűség: max. 0,1 millitesla. Kérjük, ezért a fűthető takaró használata 
 előtt kérje ki orvosának és a szívritmus-szabályozó gyártójának véleményét.
• A fűthető takarót
 – csak a készüléken feltüntetett feszültségre kapcsolja;
 –  csak a melegítő takarón megadott kapcsolótípusokkal üzemeltesse;
 – ne kapcsolja be összegyűrt vagy összehajtott állapotban;
 – nem szabad az ágyban beburkolni, vagy az ágybetét köré csavarni;
 – nem szabad becsíptetni (különösen állítható ágyak vagy osztott ágybetétek esetén);
 – ne hajlítsa meg éles ívben;
 – ne használja állatoknál;
 – ne használja nedves állapotban!
• A fűthető takaró bekapcsolt állapotában
 – nem szabad semmilyen tárgyat (pl. bőröndöt vagy ruháskosarat) rátenni;
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 – ne helyezzen rá hőforrást, mint pl. melegvizes palackot, melegítőpárnát vagy más hasonlót;
 – nem szabad a kapcsolót takaróval, párnával vagy más hasonló tárggyal lefedni, és így a ké-
 szülékre feküdni.
• Ne húzza a vezetékeknél fogva, ne csavarja és ne hajlítsa meg élesen!
• Ne szúrjon tűt és hegyes tárgyakat a fűthető takaróba.
• A fűthető takarót nem használhatják gyermekek, kivéve akkor, ha a kapcsolót az egyik szülő 
 vagy egy felügyelő személy előre beállította, vagy a gyermek elegendő ismerettel rendelkezik a 
 fűthető takaró biztonságos üzemeltetéséhez.
• A gyermekekre felügyelni kell, biztosítva azt, hogy ne játsszanak a melegítő takaróval.
• Rendszeresen ellenőrizni kell a fűthető takarót, hogy nem mutatkoznak-e rajta kopás vagy sé-
 rülés nyomai. Ha ilyen jelek tapasztalhatóak, vagy ha a fűthető takarót szakszerűtlenül has-
 ználták, akkor azt újbóli használat előtt el kell vinni a  gyártóhoz vagy a kereskedőhöz.
• Ha megsérült a melegítő takaró hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt a veszélyek elkerülése 

érdekében a gyártó céggel, az ügyfélszolgálatával vagy hasonlóan minősített szakemberrel ki kell 
cseréltetnie.

• Javításokat kizárólag szakemberek vagy a gyártó által elismert javítóműhelyek végezhetnek, 
 mivel különleges szerszámok szükségesek hozzá. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős 
 veszélyekkel járhatnak a felhasználó számára.
• Amennyiben készülékeink használatával kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, for-
 duljon ügyfélszolgálatunkhoz!

2. rendeltetésszerű használat
A fűthető takaró rendeltetése az emberi test felmelegítése. A készüléket csak takarónak szabad 
használni, alátétnek nem. A fűthető takaró nem kórházi vagy ipari célú felhasználásra készült. A 
készüléket nem használhatják csecsemők, kisgyermekek, hőre érzéketlen vagy magatehetetlen sze-
mélyek, ill. nem használható állatoknál.

3. Használat
3.1. Biztonság
A fűthető takaró BIZTONSÁGI RENDSZER-rel rendelkezik. Az elektronikus érzékelő-technika mega-
kadályozza a fűthető takaró túlhevülését annak teljes felületén úgy, hogy automatikusan lecsökkenti 
a hőmérsékletet vagy hiba esetén automatikusan lekapcsolja a készüléket. Amennyiben hiba esetén 
a biztonsági rendszer automatikusan kikapcsolja a fűthető takarót, akkor a jelzőlámpa a fűthető 
takaró bekapcsolt állapotában sem világít. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fűthető takaró hiba után 
biztonsági okokból már nem használható, és azt el kell küldeni a megadott szerviz címére.

3.2 A hőmérséklet beállítása
A készülék üzembe helyezéséhez először a kapcsolót kösse össze a melegítő takaróval úgy, hogy a 
dugós csatlakozót összeilleszti! Majd dugja be a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatba!
A leggyorsabban akkor melegszik fel a fűthető takaró, ha először a legmagasabb hőmérséklet fo-
kozatra állítja. Több órás használatra a legalacsonyabb hőmérséklet fokozat beállítását javasoljuk.

3.3 Hőmérsékletfokozatok
Fokozat: 0  =  Ki 
 1  =  minimálisan meleg 
 2-5  =  egyedi hőmérséklet-beállítás 
 6  =  maximálisan meleg
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3.4 Kikapcsoló automatika
A fűthető takaró kb. 180 perc elteltét követően automatikusan kikapcsol. A fűthető takaró újbóli 
bekapcsolásához válassza ki először a „0“ állást, majd kb. csak 5 másodperc elteltével a kívánt 
hőmérséklet fokozatot. A hálózati ellenőrző lámpa a kikapcsolás megtörténte után is villog vagy 
világít (kiviteltől függően).

4. Tisztítás és ápolás
• A melegítő takaró tisztítása előtt minden 

esetben húzza ki a hálózati csatlakozót a 
dugaszolóaljzatból!

• Mosás előtt vegye le a dugós csatlakozót és 
vele együtt a kapcsolót a melegítő takaróról 
(lásd az ábrát)!

• A kisebb foltokat ruhával vagy nedves szivacc-
sal, esetleg kevés folyékony finommosószerrel 
lehet eltávolítani.

• Ügyeljen arra, hogy a melegítő takarót nem 
szabad vegyi úton tisztítani, kicsavarni, gépi 
úton szárítani, mángorolni és vasalni.

• Erős szennyeződéskor a melegítő takarót 
gépben lehet mosni. 

• Állítsa a mosógépet rendkívül kímélő, 30 
°C-os programra (gyapjúmosás). Használjon gyapjúmosószert, és adagolja a gyártó utasításának 
megfelelően.

• Kérjük, vegye figyelembe, hogy a melegítő takarót a túl gyakori mosás igénybe veszi. Ezért a 
melegítő takarót teljes élettartama alatt legfeljebb 5-ször moshatja mosógépben.

• A szárításához ne rögzítse a melegítő takarót ruhacsipesszel vagy hasonlóval!
• A kapcsolót csak akkor kösse össze ismét a melegítő takaróval, ha a dugós csatlakozó és a 

melegítő takaró is már teljesen megszáradt!
• A szárításához semmi esetre se kapcsolja be a melegítő takarót!

5. Tárolás
Ha a fűthető takarót hosszabb időn keresztül nem használják, javasoljuk, hogy tárolja eredeti csoma-
golásába helyezve száraz környezetben, úgy hogy ne nehezedjen rá semmi. Tároláskor semmilyen 
tárgyat se tegyen a melegítő takaróra, hogy elkerülje az éles megtörését.
Előbb várja meg, amíg a fűtött derékalj lehűl!

6. Ártalmatlanítás
Kérjük, hogy a fűthető takaró ártalmatlanítását az elhasznált elektromos és elektronikus 
készülékekről szóló 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) 
rendelet szerint végezze. További felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon a hulladékkeze-
lésért felelős helyi hatósághoz!



6



7



8

75
0.

51
0-

08
13

  T
év

ed
és

ek
 é

s 
vá

lto
zt

at
ás

ok
 jo

ga
 fe

nn
ta

rt
va



Magyarországi forgalmazó:

Gyógyexpressz webáruház
www.gyogyexpressz.com
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