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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 szab-
vány 100 magas humánökológiai 
előírásait, amint ezt a Forschungs-
institut Hohenstein (Hohenstein 
Kutatóintézet) igazolja.

Az útmutatások elolvasása!

06.0.43510 Hohenstein
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Tisztelt Vásárlónk!
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 melegítőpárna, 1 kapcsoló, 1 huzat, ez a használati útmutató

1. Kapcsoló

1. Kapcsoló
2. Tolókapcsoló (BE = I / KI = 0 )
3. Hőmérsékletfokozat kijelzője
4. Hőmérsékletbeállító gombok

2.  Fontos biztonsági utasítások – 
gondosan olvassa el és őrizze 
meg a későbbi használathoz

Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat (ára-
mütés, 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! 
• Ezt a melegítőpárnát kizárólag az ebben a használati útmutatóban felsorolt célokra használja. 
• Ezen melegítőpárnát nem kórházi alkalmazásra tervezték. 
• Ez a melegítőpárna nem arra szolgál, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi 

képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy olyanok használják, akik nem ren-
delkeznek kellő tapasztalattal és/vagy tudással, kivéve, ha egy biztonságukért felelősséget 
vállaló személy felügyeli őket.
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• Az önsegélyre képtelenek, kisgyermekek vagy melegre érzékeny személyek (pl. cukorbe-
tegek, kezelés alatt álló, betegség okozta bőrelváltozással vagy sebhelyes bőrfelülettel 
rendelkező személyek, fájdalomcsillapító gyógyszerek bevétele vagy alkohol fogyasztását 
követően) ne használják.

• A túlságosan hosszú ideig történő használat bőrégéshez vezethet. 
• Figyelem! Semmi esetre se aludjon el, miközben a melegítőpárna üzemel.
• Ne alkalmazza a melegítőpárnát olyan testrészek esetén, melyek be vannak gyulladva, sérül-

tek vagy meg vannak dagadva. Kétség esetén használat előtt kérje ki orvosa tanácsát.
• A melegítőpárna okozta elektromos és mágneses mezők bizonyos körülmények  között 

befolyásolhatják szívritmus-szabályzójának működését. Ennek ellenére jóval a  határértékek 
alatt helyezkednek el: A térerősség mértéke: max. 5000 V/m, a  mágneses térerűsség: max. 
80 A/m, a mágneses folyadéksűrűség: max. 0,1 millitesla. Kérjük, hogy ezért kérdezze meg 
orvosát és szívritmus-szabályzójának gyártóját e melegítőpárna használata előtt.

• Ezt a melegítőpárnát
 – kizárólag a műszeren rögzített feszültségre kapcsolja
 – csak a melegítőpárnán megadott kapcsolótípusokkal üzemeltesse.
 – ne hagyja őrizetlenül működni
 – ne kapcsolja be összegyűrt vagy összehajtott állapotban
 – ne szorítsa össze
 – ne hajlítsa meg éles ívben
 – ne alkalmazza állatok esetében
 – ne használja nedves állapotban.
• A melegítőpárna kapcsolójában található elektronikus alkatrészek használat  közben  enyhén 

felmelegíthetik a kapcsolót. A kapcsolót ezért tilos letakarni vagy a melegítőpárnára helyezni, 
amennyiben az használatban van.

• Ne húzza a vezetékeknél fogva, ne csavarja és ne hajlítsa meg élesen.
• Ne szúrjon tűt és hegyes tárgyakat ebbe a melegítőpárnába. 
• Ezt a melegítőpárnát nem használhatják gyermekek, kivéve akkor, ha a kapcsolót a szülő 

vagy a felvigyázó személy előre beállította, és kellőképpen elmagyarázta a gyermeknek, 
hogyan lehet működtetni ezt a melegítőpárnát.

•  A gyermekekre felügyelni kell, biztosítva, hogy ne játsszanak a melegítőpárnával.
• Ellenőrizze gyakran a melegítő párnát arra nézve, hogy nem mutatkoznak-e rajta az elhas-

ználódás vagy károsodás jelei. Ilyen jelek esetén, vagy ha szakszerűtlenül használták ezt a 
melegítő párnát, a további használata előtt el kell vinnie a gyártó vagy a kereskedő céghez.

• Ha megsérült a melegítő párna 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 szakszerűtlen javítások jelentős veszé-
lyekkel járhatnak a felhasználó számára.

• Amennyiben készülékeink használatával kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, 
forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

3. Szakszerű használat

Ennek a melegítőpárnának a rendeltetése az emberi test felmelegítése. Célzatosan tud meleget 
sugározni. A meleg segíti a vérkeringést és ellazítja az izomzatot. Ezt a melegítőpárnát nem 
kórházi vagy ipari célú alkalmazásra tervezték.  Különösen csecsemőket, kisgyermekeket, 
melegre érzékeny vagy önsegélyre nem képes személyeket, valamint állatokat tilos melegíteni 
vele. 
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„Lélegző” microfleece anyagból készült melegítő párnáink sokoldalúan használhatók, és jól 
alkalmazkodnak a bőrhöz. Textilhuzat nélkül is használhatók. A kapcsoló levehető, ezért a 
melegítő párna mosógépben is tisztítható (lásd a tisztítási útmutatót).
Annak érdekében, hogy ne szennyeződjön vagy ne sérüljön a melegítőpárna, azt tanácsoljuk, 
hogy huzattal együtt használja, különösen illóolajok vagy kenőcsök használata esetén.
Első használatkor a melegítőpárna műanyag szagot bocsáthat ki, mely azonban rövid időn 
belül elmúlik.

4. működtetés

4.1 Biztonság
Ez a melegítőpárna BIZTONSÁGI RENDSZER-rel rendelkezik. Ez az elektromos érzékelő-
technika megakadályozza a melegítőpárna túlhevítését annak teljes felületén úgy, hogy hiba 
esetén automatikusan kikapcsol. Amennyiben hiba esetén a biztonsági rendszer automatiku-
san kikapcsolja a melegítőpárnát, a jelzőlámpa a melegítőpárna bekapcsolt állapotában már 
nem világít. Kérjük, vegye figyelembe, hogy biztonsági okokból hiba esetét követően nem lehet 
használni a melegítőpárnát, és el kell küldeni a megadott szerviz-címre.

4.2 Üzembe helyezés 
Először ellenőrizze, hogy a kapcsoló a dugós csatlakozó révén össze 
van-e kötve a melegítőpárnával! Majd dugja be a hálózati csatlakozót 
a dugaszolóaljzatba!  Kapcsolja be a melegítő párnát a jobb oldalon 
található tolókapcsolóval (2) (Kapcsoló).

4.3 A hőmérséklet beállítása
Akkor melegítheti fel leggyorsabban a melegítő párnát, ha először a legmagasabb 
hőmérsékletfokozatot állítja be. Később, szükség esetén kisebb fokozatra válthat.
A hőmérséklet növeléséhez nyomja meg a  gombot (4). A hőmérséklet csökkentéséhez 
nyomja meg a  gombot (4).
A melegítő párna hosszabb használata esetén a legkisebb hőmérsékletfokozatot javasoljuk.

4.4 Hőmérsékleti skála
Fokozat: 0 kikapcsolva
 1 minimális hőmennyiség
 2-5 egyéni hőmennyiség
 6 maximális hőmennyiség

4.5 Kikapcsoló automatika
Ez a melegítő párna automatikusan kikapcsol. Az automatika a melegítő pár-
na üzembe helyezése után kb. 90 perccel leállítja a hőszállítást. Ekkor a 
hőmérsékletfokozatok kijelzőjének a fele villogni kezd. Ha újra üzembe akarja 
helyezni a melegítő párnát, akkor a tolókapcsolót (2) először ki kell kapcsolnia („0” 
állás). Nagyjából 5 másodperc után újra bekapcsolhatja a párnát. Ha az időzítős kikapcsolás 
után már nem használja tovább a melegítő párnát, akkor kapcsolja ki (tolókapcsoló „0” állása), 
és húzza ki a hálózati dugaszt a fali aljzatból.

4.6 gyorsmelegítés
Ezek a melegítő párnák gyorsmelegítő funkcióval rendelkeznek, amely az első  
10 percen belül gyors felmelegítést eredményez. 

90min
STOP
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4.7 A HK 58 Cosy-ös modellre vonatkozó kiegészítő tudnivalók
Ezt a típusú, fűthető, különleges formájú párnát speciálisan a hát- és 
nyaktájékon történő használatra fejlesztették ki. A melegítőpárnát 
úgy helyezze el a hátán, hogy a nyaktájéki tépőzár a nyak tartomá-
nyában helyezkedjen el! Ezután először zárja le a tépőzárat!
Ezután személyre szabottan állítsa be a has-heveder hosszát, és az 
összekötő elem két végét illessze egymásba, hogy lezárja azt! 
Az összekötő elem kinyitásához egyszerre nyomja meg a kioldó 
gombokat, amint a mellékelt ábrán látható!

5. Tisztítás és ápolás

A melegítőpárna tisztítása előtt mindig húzza ki a dugós csatlakozót a dugaszolóaljzat-
ból.
A textilhuzatot a címkén található tisztítási szimbólumok szerint lehet tisztítani. 
A melegítőpárnán levő kisebb foltok kendővel vagy nedves szivaccsal és esetleg kevés folyé-
kony finommosószerrel távolíthatók el. Ne használjon oldószert tartalmazó tisztítószereket!
Vegye figyelembe, hogy a melegítőpárnát nem szabad vegyi úton tisztítani, kicsavarni, gépben 
szárítani, kimángorolni vagy vasalni.
Mosás előtt először vegye le a dugós csatlakozót, és vele együtt a kapcsolót a 
melegítőpárnáról! Állítsa be a mosógépet 30°C-os kímélő mosás programra! 
Ökológiai szempontok miatt javasoljuk, hogy a melegítő párnát csak más textíliákkal együtt 
mossa. Használjon finommosószert, és azt a gyártó útmutatása szerint adagolja. 
Ne feledje, hogy a melegítő párnákat igénybe veszi a túl gyakori mosás. Ezért a melegítő 
párnát teljes élettartama alatt ne mossa 10-nél többször mosógépben. 
Szárításhoz ne rögzítse a melegítő párnát ruhacsipesszel vagy más hasonló eszközzel, 
és szárításhoz semmiképpen se kapcsolja be a melegítő párnát! 
A kapcsolót csak akkor kösse össze ismét a melegítő párnával, ha a dugós csatlakozó 
és a melegítő párna is már teljesen megszáradt.

6. Tárolás

Amennyiben hosszabb ideig nem használja a melegítőpárnát, azt ajánljuk, helyezze el eredeti 
csomagolásába száraz környezetbe, ahol nincs útban. Tároláskor semmilyen tárgyat se tegyen 
a melegítő párnára, hogy elkerülje az éles megtörését.
Várja meg, amíg a melegítőpárna előbb lehűl!

7. Leselejtezés

Kérjük, hogy a készülék hulladékmentesítéséről gondoskodjon az elhasznált elektromos 
és elektronikus készülékekről szóló 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronik 
Equipment) rendelet szerint. Esetleges további kérdéseivel kérjük, forduljon a hulladék-
mentesítésben illetékes helyi szervekhez.

�

la banda abdominal y aproxime los dos extremos conectores para 
cerrarlos. Para separar los extremos conectores, apriete a la vez 
el dispositivo de desbloqueo tal como se indica en la imagen.
Compruebe primero que el interruptor está conectado a la almo-
hada eléctrica. Conecte el enchufe a la toma de red.
3.3 Selección de temperatura
La almohada eléctrica se calienta más rápidamente si se ajusta el escalón de temperatura 
más alto. Posteriormente, si es necesario, se puede pasar a un escalón más bajo. Tras 
encender la almohada eléctrica, el indicador del escalón de temperatura seleccionado 
parpadea brevemente y después se enciende. Se recomienda utilizar el escalón de 
temperatura más bajo en caso de uso prolongado de la almohada eléctrica.
3.4 Escalones de temperatura
Escalón:  0 = apagada
 1 = calor mínimo
 2 = calor medio
 3 = calor máximo
3.5 Calentamiento rápido
Esta almohada eléctrica cuenta con un sistema calentamiento rápido que permite que 
se caliente rápidamente en 10 minutos. 
3.6 Sistema de desconexión automática
La almohada eléctrica se desconecta automáticamente después de unos 90 minutos. En 
este momento el indicador del escalón de temperatura comienza a parpadear. Para volver 
a encender la almohada eléctrica, coloque el interruptor en la posición “0” y después 
de unos 5 segundos seleccione el escalón de temperatura deseado. Desconecte  la 
almohada eléctrica (escalón “0”) o desenchufe el cable de la caja de toma de red, si la 
almohada eléctrica no se continuará utilizando después de apagarla.

4. Datos técnicos
Tipo: P10 F
Alimentación de tensión: 220–240 V / 50-60 Hz
Potencia absorbida: 100 W 
Dimensiones: aproximadamente 54 x 38 cm
Fabricante: MGG Elektro GmbH, Königsbrückerstr. 61, 01099 Dresden, Germany

5. Limpieza y cuidado
Antes de limpiar la almohada 
eléctrica desenchufe siemp-
re el cable de la caja de toma de red.
Primero abra la cremallera de la funda textil y 
extraiga la almohada eléctrica. La funda textil 
puede lavarse de acuerdo con los símbolos 
de limpieza indicados en la etiqueta.  
Las pequeñas manchas de la almohada eléc-
trica pueden  ser eliminadas mediante 
un paño o una esponja húme-
da y eventualmente con un 
detergente líquido para ropa 
blanca fina. Para la limpieza nunca utilice 
detergentes que contengan diluyentes.
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