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Vysvetlenie symbolov na štítku

Nepoužívajte poskladané alebo 
zhrnuté!

Nevpichujte ihly!

Textílie použité na tomto zaria-
dení spĺňajú vysoké požiadavky 
humánnej ekológie normy Öko-Tex, 
ako potvrdil Forschungsinstitut 
Hohenstein.

A se citi instrucţiunile!

06.0.43510 Hohenstein
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Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
Ďakujeme vám za výber jedného z našich výrobkov. Naše meno symbolizuje vysokokvalitné, 
dôkladne  otestované výrobky určené na použitie v oblastiach tepla, hmotnosti, krvného tlaku, 
telesnej teploty, pulzu, jemnej terapie a skrášľovania, masáží a vzduchu.
Tento Návod na použitie si pred použitím starostlivo prečítajte a odložte si ho na neskoršie 
použitie. Dbajte, aby bol prístupný aj pre iných používateľov a rešpektujte informácie, ktoré 
obsahuje.

So srdečným pozdravom,
Váš tím Beurer

Rozsah dodávky: 1 vyhrievací vankúš, 1 prepínač, 1 poťah, tento návod na použitie

1. Vypínač

1. Vypínač
2. Posuvný spínač (ZAP = I / VYP = 0 )
3. Indikácia teplotného stupňa
4. Tlačidlá na nastavenie teploty

2.  Dôležité bezpečnostné 
 upozornenia – dôkladne si ich 
prečítajte a uschovajte na  
neskoršie použitie

Nerešpektovanie nasledujúcich upozornení môže spôsobiť ublíženie na zdraví alebo vecné 
škody (zásah elektrickým prúdom, popálenie pokožky, požiar). Nasledujúce bezpečnostné 
upozornenia a upozornenia na nebezpečenstvo slúžia nielen na ochranu vášho zdravia príp. 
zdravia tretích osôb, ale aj na ochranu výrobku. Dodržujte preto tieto bezpečnostné upozor-
nenia a pri postúpení výrobku tretím osobám odovzdajte aj tento návod. 
• Túto vyhrievaciu podušku používajte len na účel, ktorý je opísaný v návode.
• Táto vyhrievacia poduška nie je určená na použitie v nemocniciach.

SLOVENSKY

1

2
3

4

5
6

1

2

3
4



4

• Táto vyhrievacia poduška nie je určená na to, aby ju používali osoby (vrátane detí) s obmed-
zenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými 
skúsenosťami a/alebo znalosťami, s výnimkou prípadu, ak vyhrievaciu podušku používajú 
pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

• Nepoužívať pri bezvládnych, malých deťoch alebo osobách necitlivých na teplo (napr. dia-
betikoch, osobách s chorobnými zmenami pokožky, alebo zjazvenými plochami pokožky v 
oblasti použitia, po požití liekov zmierňujúcich bolesť alebo alkoholu).

• Príliš dlhá aplikácia môže viesť k popáleniu pokožky.
• Pozor! V žiadnom prípade nezaspite, kým je elektrická poduška zapnutá. 
• Neprikladajte elektrickú podušku na časti tela, ktoré sú zapálené, poranené alebo napuchnu-

té. V prípade pochybností si musíte pred použitím vyžiadať lekársku radu. 
• Elektrické a magnetické polia, ktoré vychádzajú z tejto vyhrievacej podušky, môžu za 

určitých okolností rušiť funkciu Vášho kardiostimulátora. Nedosahujú ale hraničné hodnoty: 
elektrická intenzita poľa: max. 5000 V/m, magnetická intenzita poľa: max. 80 A/m, hustota 
magnetického toku: max. 0,1 militesla. Informujte sa prosím pred použitím tejto vyhrievacej 
podušky u Vášho lekára a výrobcu Vášho kardiostimulátora.

• Túto vyhrievaciu podušku
 – pripájajte len na napätie, ktoré je uvedené na prístroji,
 – prevádzkujte len s typom vypínača, ktorý je uvedený na vyhrievacej poduške,
 – nenechávajte bez dozoru,
 – nezapájajte poskladanú ani zrolovanú,
 – neprichytávajte štipcami,
 – neprehýbajte v ostrom uhle,
 – nepoužívajte pre zvieratá,
 – nepoužívajte vo vlhkom stave.
• Elektronické súčiastky vo vypínači vyhrievacej podušky spôsobujú pri použití ľahké zahriatie 

vypínača. Vypínač preto nesmie zakrytý alebo ležať na zapnutej vyhrievacej poduške.
• Neťahajte za vodiče, neotáčajte ich ani ich neprehýbajte v ostrom uhle.
• Do vyhrievacej podušky nezapichujte ihly alebo ostré predmety.
• Túto vyhrievaciu podušku nesmú používať deti, iba ak bol vypínač vopred nastavený jedným 

z rodičov alebo osobou, ktorá na deti dáva pozor, alebo bolo dieťa dostatočne poučené, ako 
sa má táto vyhrievacia poduška bezpečne prevádzkovať.

• Dohliadajte na deti, aby sa s vyhrievacou poduškou nehrali.
• Elektrickú podušku je potrebné často kontrolovať, či nevykazuje známky opotrebovania 

alebo poškodenia. V prípade, že sa známky opotrebovania vyskytnú alebo ak bola elektrická 
poduška nesprávne použitá, je potrebné ju pred ďalším použitím doručiť k výrobcovi alebo 
predajcovi na kontrolu.

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

• Opravy môžu vykonávať len odborníci alebo výrobcom uznaná opravárska dielňa, pretože 
pri oprave sú potrebné špeciálne nástroje. Neodbornými opravami môže používateľovi hroziť 
značné nebezpečenstvo.

• Ak by ste ešte mali otázky k používaniu nášho prístroja, obráťte sa prosím na náš zákaznícky 
servis.
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3. Úćelové použitie

Táto vyhrievacia poduška je určená na ohrev ľudského tela. Môžete ňou teplo aplikovať cie-
lene. Teplo podporuje prekrvenie a uvoľňuje svalstvo. Táto vyhrievacia poduška nie je určená 
na použitie v nemocniciach ani na profesionálne využitie. Nesmú ňou byč ohrievané najmä 
dojčatá, malé deti, osoby bezmocné alebo necitlivé na teplo, ani zvieratá.
Naše vyhrievacie vankúše z priedušnej mikrovlny sú veľmi prispôsobivé a príjemné pokožke. 
Môžu byť použité aj bez textilného poťahu. Po odpojení spínača sa vyhrievací vankúš môže 
prať v práčke (pozri údaje o čistení).
Aby ste sa vyvarovali znečisteniu alebo poškodeniu vyhrievacej podušky, odporúčame Vám, 
používať ju s textilným poťahom, zvlášť pri používaní éterických olejov a mastí.   
Pri prvom použití môže vyhrievacia poduška cítiť umelou hmotou, tento pach sa ale po krát-
kom čase stratí. 

4. Obsluhovanie

4.1 Bezpećnosť
Táto vyhrievacia poduška je vybavená BEZPEĆNOSTNÝM SYSTÉMOM. Elektronická sen-
zorová technika zabraňuje prehriatiu vyhrievacej podušky na jej celej ploche automatickým 
vypnutím v prípade poruchy. Ak sa v prípade poruchy vyhrievacia poduška automaticky vypne 
pomocou bezpečnostného systému, tak  už nesvieti signálna žiarovka ani keď je vyhrievacia 
poduška zapnutá. Dbajte na to, aby sa v prípade  poruchy z bezpečnostného dôvodu vyhrieva-
cia poduška už nepoužívala, musí sa zaslať na  uvedenú adresu  servisu.

4.2 Uvedenie do prevádzky
Najprv skontrolujte, či je prepínač s vyhrievacím vankúšom spojený cez 
zásuvnú spojku. Potom zastrčte elektrickú zástrčku do zásuvky. Elek-
trickú podušku zapnite posuvným spínačom (2) na pravej strane (pozri 
obr. rVypínač).

4.3 Voľba teploty
Najrýchlejšie zohriatie elektrickej podušky dosiahnete tak, že ju najskôr nastavíte na najvyšší 
teplotný stupeň. V prípade potreby je možné ju neskôr nastaviť na nižší stupeň.
Pre zvýšenie teploty stlačte  – tlačidlo (4). Pre zníženie teploty stlačte  – tlačidlo (4).
Pri dlhšom používaní elektrickej podušky odporúčame nastaviť najnižší teplotný stupeň.

4.4 Stupne teploty
Stupeň: 0 vyp
 1 minimálne teplo
 2-5 individuálne teplo
 6 maximálne teplo

4.5 Automatické vypnutie
Táto elektrická poduška je vybavená automatickým vypínaním. Toto zastaví tvorbu 
tepla cca 90 minút po uvedení elektrickej podušky do prevádzky. Následne začne 
blikať polovica indikátora teplotných stupňov. Aby bolo možné opätovne uviesť 
elektrickú podušku do prevádzky, je potrebné posuvný spínač (2) najskôr vypnúť 

90 min
STOP
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(poloha „0“). Po približne 5 sekundách je možné podušku opäť zapnúť. V prípade, 
že sa elektrická poduška po načasovanom vypnutí ďalej nepoužíva, je potrebné ju 
vypnúť (posuvný spínač - stupeň „0“) a vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky.

4.6 Rýchloohrev
Tieto vyhrievacie vankúše disponujú rýchloohrevom, ktorý slúži k 
rýchlemu nahriatiu počas prvých 10 minút.

4.7 Dodatočné pokyny HK 58 Cosy
Zvláštna forma vyhrievacieho vankúša bola vyvinutá špeciálne pre 
použitie v oblasti chrbta a šije. Vyhrievací vankúš umiestnite na 
chrbát tak, aby sa suchý zips krčnej časti nachádzal v oblasti krku. 
Potom najprv zatvorte suchý zips. Potom si individuálne prispôsobte dĺžku brušného pásu a 
spojte spolu oba konce zástrčkového spojenia, aby ste ho pripojili.
Na otvorenie zástrčkového spojenia stlačte súčasne odistenia, ako je zobrazené vedľa.

5. Čistenie a údržba

Pred čistením vyhrievacej podušky, vždy vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky.
Textilný poťah sa môže čistiť podľa symbolov čistenia na etikete. 
Menšie škvrny na vyhrievacom vankúši môžete  odstrániť kúskom textilu alebo vlhkou 
špongiou, príp. aj jemným tekutým pracím prostriedkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky 
obsahujúce rozpúšťadlá.
Nečistite vyhrievací vankúš chemicky, nežmýkajte ho, nesušte v sušičke, nemangľujte ho ani 
nežehlite.
Odpojte pred praním najprv zásuvnú spojku a tým spínač od vyhrievacieho vankúša (pozri 
obrázok). Nastavte práčku na šetrné pranie pri 30°C. 
Z ekologických dôvodov Vám odporúčame prať vyhrievací vankúš len spolu s inými textíliami.
Používajte jemný prací prostriedok a dávkujte ho podľa údajov výrobcu. 
Uvedomte si, že príliš častým praním je vyhrievací vankúš viac namáhaný. Vyhrievací vankúš 
by sa mal preto prať v práčke počas celej životnosti max. 10 krát. 
Vyhrievací vankúš nepripínajte pri sušení kolíkmi na bielizeň alebo podobnými svorkami 
a v žiadnom prípade nezapínajte vyhrievací vankúš na sušenie!
Spínač s vyhrievacím vankúšom znovu spojte až vtedy, keď bude zásuvná spojka a 
vyhrievací vankúš úplne suchý.

6. Skladovanie

Keď dlhší čas vyhrievaciu podušku nepoužívate, odporúčame ju skladovať v  originálnom obale 
v suchom prostredí a nezaťaženú. Počas skladovania na vyhrievanú podušku neklaďte žiadne 
predmety, aby ste predišli jej ostrému zlomeniu.
Elektrickú podušku nechajte najprv vychladnúť.

7. Likvidácia

Zariadenie zlikvidujte v súlade s vyhláškou o likvidácii vyradených elektrických a elek-
tronických zariadení 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). V 
prípade otázok sa obráťte na komunálnu inštitúciu príslušnú pre odpadové hospodárstvo.

�

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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