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Vysvětlení symbolů
Čtěte pokyny! Extra jemné praní na 

30 °C
Nebělit

Nevpichujte žádné špen-
dlíky!

Nesušit v sušičce

Nežehlit

Nepoužívejte podušku, 
jestliže je přehnutá nebo 
složená!

Nečistit chemicky

Nesmí používat velmi malé 
děti (0–3 roky).

VAROVÁNÍ; varovné upozornění na nebezpečí poranění 
nebo riziko ohrožení zdraví

POZOR; bezpečnostní upozornění na možné poškození 
přístroje/příslušenství.

UPOZORNĚNÍ; upozornění na důležité informace
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1. Obsah balení 
1× powerbanka
1× výhřevná poduška
1× nabíjecí kabel
1× tento návod k použití

1.1 Popis zařízení
1. Výhřevná poduška
2. Vypínač s LED kontrolkou 
3. Propojovací kabel
4. Powerbanka
5. Integrovaná kapsa pro powerbanku
6. Šněrování
7. Nabíjecí kabel

2.  Důležité pokyny 
Uschovejte pro pozdější použití
  VAROVÁNÍ
• Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví 

nebo věcné škody (zasažení elektrickým proudem, popáleniny kůže, 
požár). Níže uvedené bezpečnostní pokyny slouží nejen k ochraně 
vašeho zdraví nebo zdraví dalších osob, ale i k ochraně produktu. 
Dodržujte proto tyto bezpečnostní pokyny a předejte tento návod 
k použití v případě předání výrobku dále.

• Tuto výhřevnou podušku nesmí používat osoby necitlivé na teplo 
a jiné osoby vyžadující ochranu, které neumějí reagovat na přehřátí 
(např. diabetici, osoby s onemocněním projevujícím se změnami na 
kůži nebo osoby s jizvami na kůži v oblasti aplikace, po užití utišují-
cích léků nebo po požití alkoholu).

• Tuto výhřevnou podušku nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky), 
neboť neumějí reagovat na přehřátí.

• Tuto výhřevnou podušku nesmí používat malé děti (3–8 roky), ledaže 
by powerbanka byla nastavena rodiči nebo jinou dohlížející osobou 
a dítě bylo dostatečně poučeno, jak má s výhřevnou poduškou bez-
pečně zacházet.

• Tuto výhřevnou podušku mohou používat děti starší 8 let i osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo 
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem 
nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání výhřevné 
podušky a pokud chápou případná rizika.

• Děti si s výhřevnou poduškou nesmějí hrát.
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• Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
• Tato výhřevná poduška není určena pro použití v nemocnicích.
• Do podušky nevpichujte žádné špendlíky.
• Nepoužívejte podušku, jestliže je přehnutá nebo složená.
• Nepoužívejte podušku, jste-li mokří.
• Tuto výhřevnou podušku lze použít pouze v kombinaci s akumuláto-

rovým blokem / powerbankou uvedenými na štítku.
• Elektrická a magnetická pole vycházející z této výhřevné podušky 

mohou za určitých okolností rušit funkci vašeho kardiostimulátoru. 
Nedosahují však zdaleka hraničních hodnot: síla elektrického pole: 
max. 5 000 V/m, síla magnetického pole: max. 80 A/m, magnetická 
indukce: max. 0,1 mT. Před použitím této výhřevné podušky se proto 
poraďte se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.

• Za kabely netahejte, nekruťte s nimi nebo je nelámejte.
• Výhřevnou podušku a powerbanku je třeba často kontrolovat, zda 

nevykazují známky poškození nebo opotřebení. Pokud se takové 
známky objeví, výhřevná poduška nebo powerbanka nebyly správ-
ně používané, je třeba je před dalším použitím nechat zkontrolovat 
výrobcem.

• Pokud je poškozen síťový kabel výhřevné podušky, je třeba zajistit 
jeho výměnu u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu nebo u po-
dobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí.

• Jestliže je výhřevná poduška zapnutá, nesmí se na ni pokládat 
 –  žádné předměty (např. kufr nebo koš s prádlem),
 –  žádné zdroje tepla, např. ohřívací láhev, výhřevná poduška apod.
• Nevystavujte powerbanku přímému slunečnímu záření nebo vysokým 

teplotám. Jinak by se mohla powerbanka přehřát a nenapravitelně 
poškodit.

• Nikdy nevystavujte powerbanku extrémnímu horku. Platí to zejména 
pro ukládání v autě. Při delším stání vozidla vznikají vysoké teploty ve 
vnitřním prostoru a odkládací schránce. Nenechávejte proto power-
banku ve vozidle.

• Powerbanka se nesmí současně nabíjet a vybíjet.
• Nikdy nenabíjejte powerbanku přes USB port na počítači, protože by 

mohlo dojít k jeho přetížení.
• Během nabíjení powerbanku nezakrývejte dekou, polštářem a podob-

ně, aby nedošlo k jejímu přehřátí.
• Při používání síťového adaptéru USB musí být příslušná zásuvka vždy 

dobře přístupná, aby bylo v případě nebezpečí možné ihned adaptér 
odpojit. Dodržujte přitom návod k použití výrobce síťového adaptéru 
USB.
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• Nebezpečí výbuchu! Chybná manipulace s akumulátory může způ-
sobit požár, výbuch, únik nebezpečných látek do okolí nebo jiné ne-
bezpečné situace! Powerbanku nevhazujte do ohně, protože by mohl 
integrovaný akumulátor explodovat.

• Akumulátory se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.
• Používejte jen nabíječky uvedené v návodu k použití.
• Akumulátory se před použitím musí správně nabít. Vždy musíte 

dodržovat pokyny výrobce, popř. údaje v tomto návodu k použití pro 
správné nabíjení.

• Bezpodmínečně dodržujte pokyny týkající se obsluhy (kapitola 4), 
čištění a údržby (kapitola 5) a uložení přístroje (kapitola 6).

• Pokud byste měli dotazy v souvislosti s používáním našich přístrojů, 
obraťte se prosím na náš zákaznický servis.

3. Použití v souladu s určením

  POZOR
Tato výhřevná poduška je určena pro zahřívání lidského těla.
Tato výhřevná poduška je určena pouze pro vlastní potřebu, ne pro lékařské nebo komerční účely.

4. Ovládání
4.1 Bezpečnost

  POZOR
Výhřevná poduška je vybavena funkcí BEZPEČNOSTNÍHO VYPNUTÍ. Bezpečnostní systém 
automatickým vypnutím v případě problému zabrání přehřátí výhřevné podušky. Jestliže dojde 
k BEZPEČNOSTNÍMU VYPNUTÍ, zůstane svítit vypínač u výhřevné podušky (2) a bílá LED kon-
trolka na powerbance (4). Po ochlazení se výhřevná poduška automaticky opět zapne.

4.2 Nabíjení powerbanky

  POZOR
Před nabíjením powerbanky (4) si přečtěte pokyny z kapitoly 2 „Důležité pokyny“ a dodržujte je.
Powerbanku musíte zcela nabít před prvním použitím nebo po delším nepoužívání přístroje. Jestliže 
je powerbanka úplně vybitá, bude nabíjení trvat cca. 4,5 hodin, než se kompletně nabije. Při nabíjení 
powerbanky postupujte takto:

–  Zapojte nabíjecí kabel (7), který je součástí balení, do zdířky powerbanky.
–  Připojte druhý konec nabíjecího kabelu přes USB k nabíječce USB (nabíječka USB, 5 V / 1 A SELV podle po-

žadavků normy IEC/EN 60335, není součástí balení). Během nabíjení bliká LED kontrolka na powerbance bíle.
–  Počet zablikání bílé LED kontrolky na powerbance ukazuje při nabíjení a vybíjení stav nabití powerbanky 

takto:
 1 zablikání:   0–25 %
 2 zablikání: 26–50 % 
 3 zablikání: 51–75 %
 4 zablikání: 76–99 % 
 Svítí-li nepřetržitě: 100 %
–  Jakmile LED kontrolka na powerbance svítí trvale bíle, je powerbanka zcela nabitá (u vybité powerbanky 

za 4,5 hodin). 
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–  Krátce po odpojení powerbanky od nabíječky USB bílá LED kontrolka na powerbance zhasne.
–  Powerbanka by se měla nabíjet alespoň 1× za rok, aby byla zajištěna její kapacita.
–  Během nabíjení powerbanku nezakrývejte dekou, polštářem a podobně, aby nedošlo k jejímu přehřátí. 
–  Powerbanku nabíjejte jen v suchém prostředí a při běžné pokojové teplotě.

4.3 Nabíjení chytrého telefonu pomocí powerbanky
Powerbanku můžete používat pro napájení výhřevné podušky 
i pro nabíjení chytrého telefonu. Při nabíjení chytrého telefonu 
pomocí powerbanky postupujte takto:
•  Připojte powerbanku k chytrému telefonu pomocí originál-

ního nabíjecího USB kabelu výrobce chytrého telefonu.

4.4 Používání výhřevné podušky
•  Přetáhněte si výhřevnou podušku přes hlavu. Dbejte na to, abyste měli 

šněrování (6) vpředu a nahoře. Dbejte na to, aby bylo topné tělísko na šíji.
•  Velikost můžete upravit šněrováním (6).
•  Zasuňte nabitou powerbanku (4) do integrované kapsy (5) u výhřevné po-

dušky.
•  Zasuňte zástrčku propojovacího kabelu (3) výhřevné podušky do zdířky 

powerbanky. LED kontrolka vypínače (2) na výhřevné podušce se třikrát 
krátce bíle rozsvítí. Výhřevná poduška je nyní připravena k provozu.

    POZOR
Ujistěte se, že se výhřevná poduška při používání neshrnula nebo 
se nevytvořily záhyby.

4.5 Zapnutí
•  Stiskněte vypínač (2) a zapněte výhřevnou podušku (1). LED kontrolka vypínače nyní svítí zeleně (minimální 

zahřívání). LED kontrolka na powerbance (4) svítí nebo bliká bíle v závislosti na stavu nabití powerbanky.
•  Pokud znovu stisknete vypínač, zvýší se stupeň teploty (větší zahřívání). LED kontrolka vypínače svítí žlutě. 
•  Pokud znovu stisknete vypínač, zapne se nejvyšší stupeň teploty výhřevné podušky (maximální zahřívání). 

LED kontrolka vypínače svítí červeně.
•  Pokud znovu stisknete vypínač, výhřevná poduška se vypne. LED kontrolka vypínače zhasne ihned a LED 

kontrolka na powerbance po několika sekundách.

  VAROVÁNÍ
Jestliže budete výhřevnou podušku používat několik hodin, doporučuje-
me nastavit nejnižší teplotu, aby se zabránilo přehřátí zahřáté části těla 
a následně případným popáleninám kůže.

 UPOZORNĚNÍ
Pokud je powerbanka (4) téměř vybitá, vypne se výhřevná poduška automaticky na ochranu 
powerbanky. Powerbanku pak musíte nabít.

4.6 Nastavení teploty
VYPNUTO: vypínač (2) nesvítí
Stupeň 1: minimální zahřívání (LED kontrolka vypínače svítí zeleně)
Stupeň 2: větší zahřívání (LED kontrolka vypínače svítí žlutě)
Stupeň 3: maximální zahřívání (LED kontrolka vypínače svítí červeně)
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4.7 Vypnutí
Stiskněte vypínač (2) a vypněte výhřevnou podušku (1). Pořadí spínání je 1 – 2 – 3  – vypnuto … Je-li výhřevná 
poduška vypnutá, zhasne LED kontrolka vypínače ihned a LED kontrolka na powerbance (4) po několika 
sekundách.

 UPOZORNĚNÍ
Uvědomte si prosím, že byste měli powerbanku (4) chránit před extrémním chladem, aby byla 
zachována její plná výkonnost.

4.8 Doba automatického vypnutí
Tato výhřevná poduška (1) je vybavena funkcí automatického vypnutí. Přívod tepla se přibližně 110 minut 
po zapnutí výhřevné podušky zastaví. Kontrolka vypínače (2) na výhřevné podušce a bílá LED kontrolka na 
powerbance zhasnou.
Stisknutím vypínače můžete výhřevnou podušku ihned zase zapnout. Pokud se již výhřevná poduška neza-
pne, je vybitá powerbanka.

5. Čištění a údržba

  POZOR
•  Před čištěním vždy odpojte nejdříve powerbanku (4) od výhřevné podušky (1). Vyjměte powerbanku 

z kapsy výhřevné podušky. Jinak hrozí nebezpečí jejího poškození.

 POZOR
•  Powerbanka (4) nesmí nikdy přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Mohlo by dojít 

k jejímu poškození.

Pro čištění powerbanky (4) používejte suchou utěrku nepouštějící vlákna. Nepoužívejte žádné chemické nebo 
abrazivní čisticí prostředky.

 POZOR
•  Respektujte, že se výhřevná poduška (1) nesmí chemicky čistit, ždímat, mandlovat ani žehlit. Jinak 

by se mohla výhřevná poduška poškodit. 

Tuto výhřevnou podušku lze prát v pračce. Zasuňte propojovací kabel (3) do integrované kapsy (5) a výhřevnou 
podušku (1) vložte síťky na praní. Na pračce nastavte šetrný prací program na 30 °C (praní na vlnu). 
Z ekologických důvodů perte výhřevnou podušku (1) spolu s jinými textiliemi.
Používejte jemný prací prostředek a dodržujte dávkování podle údajů výrobce.

 POZOR
• Nezapomeňte prosím, že příliš časté praní výhřevnou podušku (1) velmi zatěžuje.

Výhřevná poduška by se měla během celé své životnosti prát v pračce maximálně 10krát.
Výhřevnou podušku rozprostřete na stojan na prádlo a nechte ji uschnout.

 POZOR
•  K připevnění výhřevné podušky (1) nepoužívejte žádné kolíčky na prádlo apod. Jinak by se mohla 

výhřevná poduška poškodit.
•  Spojte výhřevnou podušku s powerbankou (4) teprve tehdy, když jsou výhřevná poduška i zástrč-

ka propojovacího kabelu (3) zcela suché. Jinak by mohlo dojít k poškození powerbanky i výhřevné 
podušky.
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6. Uložení
Pokud nebudete výhřevnou podušku delší dobu používat, doporučujeme ji rozprostřenou uskladnit v origi-
nálním obalu. Powerbanku vždy vypojujte. Výhřevnou podušku nikdy nepřehýbejte.

 POZOR
Výhřevnou podušku (1) nechejte nejdříve vychladnout. Jinak by se mohla výhřevná poduška poškodit.
Během skladování na výhřevnou podušku nepokládejte žádné předměty, aby se nepoškodila.

 POZOR
Ukládejte powerbanku (4) na suchém, chladném a bezprašném místě bez přímého slunečního záření. 
Powerbanku byste měli nabíjet 1× za rok, aby byla zajištěna její kapacita.

7. Likvidace
V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu 
s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve 
vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 
(OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má likvidaci na starost.
Použité, zcela vybité akumulátory se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběr-
nách pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni akumulátory likvidovat.

8. Co dělat v případě problémů?
Problém Příčina Odstranění
LED kontrolka vypínače (2) na výhřev-
né podušce (1) a bílá LED kontrolka na 
powerbance (4) nesvítí, zatímco:
–  je powerbanka propojena s výhřevnou 

poduškou a
–  vypínač byl stisknut.

Powerbanka je úplně vybitá. Nabijte powerbanku.
Vzhledem k výskytu závady došlo 
k BEZPEČNOSTNÍMU VYPNUTÍ 
výhřevné podušky.

Nechejte výhřevnou po-
dušku zchladnout na poko-
jovou teplotu a pak ji opět 
zapněte.

LED kontrolka vypínače (2) na výhřev-
né podušce (1) a bílá LED kontrolka na 
powerbance (4) nesvítí, zatímco:
–  je plně nabitá powerbanka propojena 

s výhřevnou poduškou a
–  vypínač byl stisknut.

Výhřevná poduška nebo power-
banka jsou vadné.

Zašlete výhřevnou podušku 
a powerbanku do servisu.

9. Technické údaje
Powerbanka:
Provozní teplota: 0 až +45 °C
Skladovací teplota: -10 °C až +45 °C
Doporučená skladovací teplota: -10 °C až +25 °C
Technické údaje, viz výrobní štítek na výhřevné podušce a na powerbance.

10. Náhradní díly
V zákaznickém servisu si můžete objednat tyto náhradní díly:
• Powerbanka (č. výr. 163.296)
• Nabíjecí kabel (č. výr. 163.297)

USB® je registrovaná obchodní značka společnosti USB Implementers Forum Inc.
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11. Záruka
Při uplatňování nároků z odpovědnosti za vady se obraťte na místního prodejce nebo místní pobočku (viz 
seznam „Service international“).
Při zasílání přístroje přiložte kopii dokladu o koupi a stručný popis závady.

Platí tyto záruční podmínky:
1.  Záruční doba produktů BEURER činí 3 roky nebo – pokud je delší – rozhodující je záruční doba od data 

nákupu platná v příslušné zemi.  
Při uplatňování nároku z odpovědnosti za vady je nutné doložit datum nákupu dokladem o koupi nebo 
fakturou.

2. Opravou (celého přístroje nebo jeho částí) se záruční lhůta neprodlužuje.  
3. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku
 a. neodborné manipulace, např. při nedodržení uživatelských pokynů.
 b. oprav nebo změn ze strany zákazníka nebo neoprávněných osob.
 c. přepravy od výrobce k zákazníkovi nebo během přepravy do servisního střediska.
 d. Záruka se nevztahuje na příslušenství, které podléhá běžnému opotřebení (manžeta, baterie atd.).
4.  Odpovědnost za následné přímé nebo nepřímé škody způsobené přístrojem je vyloučena v případě, že 

byly při poškození uznány nároky z odpovědnosti za vady.
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používať veľmi malé deti 
(0 – 3 roky).

VÝSTRAHA; výstražné upozornenie poukazujúce na nebez-
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1. Obsah balenia 
1× power banka
1× elektrická poduška
1× nabíjací kábel
1× tento návod na obsluhu

1.1 Popis prístroja
1 elektrická poduška
2 tlačidlo zap./vyp. s LED žiarovkou 
3 spájací kábel
4 power banka
5 integrované vrecko pre power banku
6 šnurovanie
7 nabíjací kábel

2.  Dôležité informácie 
Uschovajte na neskoršie použitie
  VÝSTRAHA
• Nerešpektovanie nižšie uvedených upozornení môže mať za násle-

dok ujmu na zdraví a vecné škody (zásah elektrickým prúdom, po-
páleniny, požiar). Nasledovné bezpečnostné upozornenia a výstrahy 
pred nebezpečenstvami slúžia nielen na ochranu vášho zdravia, resp. 
zdravia iných, ale aj na ochranu výrobku. Preto dodržiavajte tieto 
bezpečnostné upozornenia a pri postúpení výrobku iným osobám im 
odovzdajte aj tento návod na obsluhu.

• Túto elektrickú podušku nesmú používať osoby, ktoré nepociťujú 
teplo ani iné osoby vyžadujúce si ochranu, ktoré nevedia reagovať na 
prehriatie (napr. diabetici, osoby s určitými kožnými ochoreniami, roz-
siahlymi jazvami v oblasti použitia, osoby po požití liekov na tlmenie 
bolesti alebo alkoholu).

• Táto elektrická poduška sa nesmie používať pri veľmi malých deťoch 
(0 – 3 roky), pretože nedokážu reagovať na prehriatie.

• Túto elektrickú podušku nesmú používať malé deti (3 – 8 rokov), 
okrem prípadov, keď bola power banka nastavená rodičom alebo 
inou zodpovednou osobou a dieťa bolo poučené o bezpečnej pre-
vádzke elektrickej podušky.

• Túto elektrickú podušku môžu používať staršie deti vo veku od 8 ro-
kov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo du-
ševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo 
vedomosťami, ak sú pod dohľadom a ak boli poučené o bezpečnom 

2

1
6

7

35 4
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používaní elektrickej podušky a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré 
z toho vyplývajú.

• Deti sa nesmú hrať s elektrickou poduškou a power bankou.
• Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
• Táto elektrická poduška nie je určená na používanie v nemocniciach.
• Nezapichujte ihly.
• Nepoužívajte poskladanú alebo zhrnutú.
• Nepoužívajte za mokra.
• Táto elektrická poduška sa smie používať iba so súpravou akumulá-

torov/power bankou uvedenou na etikete.
• Elektrické a magnetické polia generované touto elektrickou 

poduškou môžu za určitých okolností ovplyvniť funkciu vášho kar-
diostimulátora. Hodnoty týchto polí sa však nachádzajú hlboko pod 
hraničnými hodnotami: sila elektrického poľa: max. 5 000 V/m, sila 
magnetického poľa: max. 80 A/m, hustota magnetického toku: max. 
0,1 mT. Pred použitím tejto elektrickej podušky sa preto poraďte s le-
károm a s výrobcom svojho kardiostimulátora.

• Neťahajte za káble ani ich nepretáčajte a ostro neohýbajte.
• Elektrickú podušku a power banku je potrebné často kontrolovať, či 

nevykazujú známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak sa takéto 
známky vyskytnú alebo ak bola elektrická poduška alebo power ban-
ka používaná nesprávne, musí ju pred opätovným zapnutím najskôr 
skontrolovať výrobca.

• V prípade, že je poškodené elektrické prívodné vedenie tejto elektric-
kej podušky, musí ho výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne 
kvalifikovaná osoba vymeniť, aby sa predišlo ohrozeniu.

• Keď je táto elektrická poduška zapnutá, nesmú sa na ňu ukladať 
 –  žiadne predmety (napr. kufor alebo kôš na bielizeň),
 –  žiadne zdroje tepla, ako termofor, iné elektrické podušky a pod.
• Power banku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani vyso-

kým teplotám. Inak sa môže power banka prehriať a nenapraviteľne 
poškodiť.

• Power banku nikdy nevystavujte extrémnemu teplu. To platí predo-
všetkým pri skladovaní v aute. Pri dlhšom státí vznikajú v interiéri 
auta a v priečinku na rukavice extrémne teploty. Preto power banku 
odstráňte z vozidla.

• Power banka sa nikdy nemôže zároveň nabíjať a vybíjať.
• Power banku nikdy nenabíjajte cez USB port na počítači, pretože by 

ste ho mohli preťažiť.
• Power banku počas nabíjania nikdy neprikrývajte dekami, vankúšmi 

ani podobnými predmetmi, aby ste predišli prehriatiu.
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• Pri použití USB sieťového zdroja musí byť použitá zásuvka vždy ľahko 
prístupná, aby bolo v prípade nebezpečnej situácie možné odstrániť 
USB sieťový zdroj zo zásuvky. Dodržujte pritom návod na obsluhu 
USB sieťového zdroja.

• Nebezpečenstvo výbuchu! Nesprávna manipulácia s akumulátormi 
môže viesť k požiaru, výbuchu, vytekaniu nebezpečných látok alebo 
k iným nebezpečným situáciám! Power banku nehádžte do ohňa, pre-
tože integrovaný akumulátor by mohol vybuchnúť.

• Akumulátory nerozoberajte, neotvárajte a neštiepte.
• Na nabíjanie používajte len nabíjacie stanice uvedené v návode na 

obsluhu.
• Akumulátory musia byť pred použitím správne nabité. Vždy dodržujte 

pokyny výrobcu na správne nabíjanie, resp. údaje v tomto návode na 
obsluhu.

• Bezpodmienečne dodržiavajte pokyny na obsluhu (kapitola 4), čiste-
nie a starostlivosť (kapitola 5) a uskladnenie (kapitola 6).

• V prípade otázok týkajúcich sa použitia našich prístrojov sa obráťte 
na náš zákaznícky servis.

3. Použitie podľa určenia

  POZOR
Táto elektrická poduška je určená iba na zohrievanie ľudského tela.
Elektrická poduška je určená len na osobné použitie, nie na lekárske alebo komerčné použitie.

4. Obsluha
4.1 Bezpečnosť

  POZOR
Elektrická poduška je vybavená SYSTÉMOM BEZPEČNOSTNÉHO VYPNUTIA. SYSTÉM BEZPEČ-
NOSTNÉHO VYPNUTIA bráni prehriatiu elektrickej podušky automatickým vypnutím v prípade 
chyby. Ak sa vykonalo BEZPEČNOSTNÉ VYPNUTIE, tlačidlo zap./vyp. (2) na elektrickej poduške 
a biela LED žiarovka na power banke (4) zostanú svietiť. Po vychladnutí sa elektrická poduška 
znovu automaticky zapne.

4.2 Nabíjanie power banky

  POZOR
Pred nabíjaním power banky (4) dodržujte pokyny uvedené v kapitole 2 „Dôležité pokyny“.
Pred prvým použitím, resp. po dlhšom nepoužívaní, je potrebné power banku úplne nabiť. Ak je power 
banka úplne vybitá, nabíjanie trvá cca 4,5 hodiny, kým sa znovu úplne nabije. Na úplné nabitie power 
banky postupujte nasledovne:

–  Nabíjací kábel (7), ktorý je súčasťou balenia, zasuňte do pripájacej zdierky power banky.
–  Druhý koniec nabíjacieho kábla spojte prostredníctvom USB prípojky s USB nabíjačkou (USB nabíjačka 

s kapacitou 5 V/1 A SELV podľa požiadaviek IEC/EN 60335, nie je súčasťou balenia). Počas nabíjania bliká 
LED žiarovka na power banke nabielo.
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–  Sekvencia blikania bielej LED žiarovky na power banke zobrazuje pri nabíjaní a vybíjaní stav nabitia power 
banky nasledovne:

 1× bliknutie:   0 – 25 %
 2× bliknutie: 26 – 50 % 
 3× bliknutie: 51 – 75 %
 4× bliknutie: 76 – 99 % 
 Permanentné svietenie: 100 %
–  Keď LED žiarovka na power banke svieti nepretržito nabielo, je power banka úplne nabitá (pri prázdnej 

power banke po cca 4,5 h). 
–  Biela LED žiarovka na power banke zhasne krátko potom, čo bola power banka odpojená od USB nabíjačky.
–  Power banka by sa mala nabíjať aspoň 1× ročne, aby sa zachovala jej kapacita.
–  Power banku počas nabíjania nikdy neprikrývajte dekami, vankúšmi ani podobnými predmetmi, aby ste 

predišli prehriatiu. 
–  Power banku nabíjajte len v suchom prostredí a pri normálnej izbovej teplote.

4.3 Nabíjanie smartfónu pomocou power banky
Pomocou power banky môžete nielen prevádzkovať elektrickú 
podušku, ale aj nabíjať batériu smartfónu. Na nabitie batérie 
smartfónu pomocou power banky postupujte nasledovne:
•  Power banku spojte so smartfónom prostredníctvom origi-

nálneho USB nabíjacieho kábla od výrobcu vášho smartfó-
nu.

4.4 Prevádzkovanie elektrickej podušky
•  Pretiahnite si elektrickú podušku cez hlavu. Dbajte na to, aby sa šnurova-

nie (6) nachádzalo vpredu a hore. Dbajte na to, aby sa vyhrievací článok 
nachádzal blízko krku.

•  Na úpravu veľkosti môžete zatiahnuť šnurovanie (6).
•  Nabitú power banku (4) zasuňte do integrovaného vrecka (5) elektrickej 

podušky
•  Pripojovací konektor spájacieho kábla (3) elektrickej podušky zasuňte do 

pripojovacej zdierky power banky. LED žiarovka tlačidla zap./vyp. (2) na 
elektrickej poduške trikrát krátko zabliká nabielo. Elektrická poduška je 
teraz pripravená na prevádzku.

    POZOR
Uistite sa, že sa elektrická poduška pri používaní nezhŕňa alebo 
nevytvára záhyby.

4.5 Zapnutie
•  Stlačte tlačidlo zap./vyp. (2), aby ste elektrickú podušku (1) zapli. LED žiarovka tlačidla zap./vyp. teraz 

svieti nazeleno (minimálne teplo). LED žiarovka power banky (4) svieti alebo bliká nabielo v závislosti od 
stavu nabitia power banky.

•  Keď sa tlačidlo zap./vyp. stlačí znovu, zvýši sa teplotný stupeň (stredné teplo). LED žiarovka tlačidla zap./
vyp. teraz svieti nažlto. 

•  Keď sa tlačidlo zap./vyp. stlačí znovu, prepne sa elektrická poduška na najvyšší teplotný stupeň (maximálne 
teplo). LED žiarovka tlačidla zap./vyp. teraz svieti načerveno.

•  Keď sa tlačidlo zap./vyp. stlačí znovu, elektrická poduška sa vypne. LED žiarovka  
tlačidla zap./vyp. zhasne hneď a LED žiarovka power banky o pár sekúnd.
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  VÝSTRAHA
Ak sa elektrická poduška používa viac hodín, odporúčame nastaviť naj-
nižší teplotný stupeň, aby sa predišlo prehriatiu ohrievanej časti tela 
a prípadnému následnému popáleniu kože.

 UPOZORNENIE
Keď je power banka (4) takmer úplne vybitá, elektrická poduška sa na šetrenie power banky automaticky 
vypne. Power banku je potom potrebné nabiť.

4.6 Nastavenie teploty
VYP.: tlačidlo zap./vyp. (2) nesvieti.
Stupeň 1: minimálne teplo (LED žiarovka tlačidla zap./vyp. svieti nazeleno).
Stupeň 2: stredné teplo (LED žiarovka tlačidla zap./vyp. svieti nažlto).
Stupeň 3: maximálne teplo (LED žiarovka tlačidla zap./vyp. svieti načerveno).

4.7 Vypnutie
Stlačte tlačidlo zap./vyp. (2), aby ste elektrickú podušku (1) vypli. Spínacia sekvencia je 1 - 2 - 3  - AUS ... Keď 
je elektrická poduška vypnutá, zhasne sa LED žiarovka tlačidla zap./vyp. hneď a LED žiarovka power banky 
(4) o pár sekúnd.

 UPOZORNENIE
Dbajte na to, že power banka (4) musí byť chránená pred extrémnym chladom, aby si zachovala plnú 
výkonnosť.

4.8 Čas automatického vypnutia
Táto elektrická poduška (1) je vybavená automatickým vypínaním. Toto zastaví tvorbu tepla cca 110 minút po 
uvedení elektrickej podušky do prevádzky. Tlačidlo zap./vyp. (2) na elektrickej poduške a biela LED žiarovka 
power banky zhasnú.
Stlačením tlačidla zap./vyp. elektrickú podušku znovu hneď zapnete. Ak sa elektrická poduška znovu ne-
zapne, power banka je vybitá.

5. Čistenie a starostlivosť

  POZOR
•  Pred čistením vždy najprv od elektrickej podušky (1) odpojte power banku (4). Power banku vyberte 

z vrecka elektrickej podušky. Inak hrozí nebezpečenstvo poškodenia.

 POZOR
•  Power banka (4) nesmie prísť nikdy do kontaktu s vodou ani inými kvapalinami. V opačnom prípade 

sa môže poškodiť.

Na čistenie power banky (4) používajte suchú utierku nepúšťajúcu vlákna. Na čistenie nepoužívajte chemické 
alebo abrazívne čistiace prostriedky.

 POZOR
•  Dbajte na to, že elektrická poduška (1) sa nesmie chemicky čistiť, žmýkať, sušiť v sušičke, mangľovať 

ani žehliť. Inak sa môže elektrická poduška poškodiť. 

Túto elektrickú podušku je možné prať v pračke. Za týmto účelom zasuňte pripájací kábel (3) do integrované-
ho vrecka (5) a vykurovaciu podložku (1) vložte do vrecka na bielizeň Práčku nastavte na zvlášť šetrný prací 
program na 30 °C (prací program na vlnu). 
Elektrickú podušku (1) z ekologických dôvodov perte len spolu s inými textíliami.
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Používajte jemný prací prostriedok a dávkujte ho podľa údajov výrobcu.

 POZOR
• Majte prosím na pamäti, že príliš časté pranie elektrickú podušku (1) zaťažuje.

Elektrická poduška by sa preto mala v rámci celej svojej životnosti prať v práčke max. 10-krát.
Elektrickú podušku nechajte vyschnúť rozprestretú na sušiaku na bielizeň.

 POZOR
•  Na upevnenie elektrickej podušky (1) na sušiaku na bielizeň nepoužívajte štipce na bielizeň ani 

podobné predmety. Inak sa môže elektrická poduška poškodiť.
•  Elektrickú podušku spojte s power bankou (4), až keď sú elektrická poduška a pripojovací konek-

tor spájacieho kábla (3) úplne suché. Inak sa môže power banka a elektrická poduška poškodiť.

6. Uskladnenie
Ak elektrickú podušku dlhší čas nepoužívate, odporúčame ju skladovať rozprestretú. Vždy odpojte sieťovú 
zásuvku. Elektrickú podušku nikdy neohýbajte.

 POZOR
Elektrickú podušku (1) nechajte najskôr vychladnúť. Inak sa môže elektrická poduška poškodiť.
Počas skladovania na elektrickú podušku neklaďte žiadne ťažké predmety, aby ste predišli jej ostrému 
zalomeniu.

 POZOR
Power banku (4) položte na suché, chladné miesto bez prachu, bez slnečného žiarenia. Power banka 
by sa mala nabiť aspoň 1× ročne, aby si zachovala kapacitu.

7. Likvidácia
V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s do-
movým odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom vhodných zberných miest vo vašej 
krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických 
zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na 
miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.
Spotrebované, úplne vybité akumulátory je potrebné likvidovať vložením do špeciálne označených zberných 
nádob, odovzdaním na zberných miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zákona ste povinný aku-
mulátory zlikvidovať.

8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?
Problém Príčina Odstránenie
LED žiarovka tlačidla zap./vyp. (2) na 
elektrickej poduške (1) a biela LED žia-
rovka power banky (4) nesvietia počas:
–  toho, keď je power banka spojená 

s elektrickou poduškou a
–  tlačidlo zap./vyp. je stlačené.

Power banka je úplne vybitá. Nabite power banku.
Z dôvodu poruchy došlo k BEZ-
PEČNOSTNÉMU VYPNUTIU elek-
trickej podušky.

Elektrickú podušku nechajte 
vychladnúť a znovu ju zap-
nite.

LED žiarovka tlačidla zap./vyp. (2) na 
elektrickej poduške (1) a biela LED žia-
rovka power banky (4) nesvietia počas:
–  toho, keď je úplne nabitá power banka 

spojená s elektrickou poduškou a
–  tlačidlo zap./vyp. je stlačené.

Elektrická poduška alebo power 
banka sú pokazené.

Elektrickú podušku a power 
banku zašlite do servisu.
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9. Technické údaje
Power banka:
Prevádzková teplota: 0 až +45 °C
Teplota skladovania: -10 °C až +45 °C
Odporúčaná teplota skladovania: -10 °C až +25 °C
Technické údaje, pozri etiketu s typovým štítkom na elektrickej poduške a na power banke.

10. Náhradné diely
Nasledujúce náhradné diely si môžete zaobstarať priamo v zákazníckom servise:
• power banka (č. výr. 163.296)
• nabíjací kábel (č. výr. 163.297)

USB® je registrovaná ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum Inc.

11. Záruka
V prípade záručných nárokov sa obráťte na svojho miestneho obchodníka alebo miestne zastúpenie (pozri 
zoznam „Service international“).
V prípade zaslania prístroja priložte kópiu pokladničného dokladu a krátky popis chyby.

Platia nasledujúce záručné podmienky:
1.  Záručná doba pre výrobky BEURER je 3 roky alebo – ak je dlhšia – je rozhodujúca záručná doba od 

dátumu kúpy platná v príslušnej krajine.  
V prípade nároku na záruku sa musí preukázať dátum kúpy pomocou pokladničného dokladu alebo 
faktúry.

2. Opravami (celého prístroja alebo jeho častí) sa záručná doba nepredlžuje.  
3. Záruka sa netýka poškodení v dôsledku
 a. nesprávnej manipulácie, napr. v dôsledku nedodržania pokynov na používanie;
 b. opráv alebo zmien zo strany zákazníka alebo nepovolaných osôb;
 c. prepravy od výrobcu k zákazníkovi alebo počas prepravy do servisného strediska;
 d. záruka neplatí na príslušenstvo, ktoré podlieha bežnému opotrebovaniu (manžeta, batérie atď.).
4.  Takisto je potom vylúčená záruka na priame alebo nepriame následné škody spôsobené prístrojom, keď 

sa pri poškodení prístroja uzná nárok na záruku.
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