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

Vysvetlenie symbolov na štítku 

Nepoužívajte poskladané alebo 
zhrnuté!

Nevpichujte ihly!

A se citi instrucţiunile!

06.0.43510 Hohenstein
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SloVENSky

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, teles-
nej 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 elektrická vyhrievacia podložka, 1 spínač, 1 návod na používanie

1.  Dôleżité bezpećnostné upozor-
nenia – dôkladne si ich prećítajte 
a uschovajte na neskoršie

Nerešpektovanie nasledujúcich pokynov môže spôsobiť škody na zdraví osôb alebo vecné škody 
(zásah elektrickým prúdom, popálenie pokožky, požiar). Nasledujúce bezpečnostné pokyny a 
upozornenia na nebezpečenstvo slúžia nielen na ochranu vášho zdravia príp. zdravia tretích osôb, 
ale aj na ochranu výrobku. Preto dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny a tento návod odovzdajte 
po postúpení výrobku. 
• Používajte ohrievaciu podložku len na účely uvedené v tomto návode na používanie.
• Táto ohrievacia podložka nie je určená na použitie v nemocniciach.
• Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, 

senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo 
znalosťami, s výnimkou prípadu, ak prístroj používajú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich 
bezpečnosť.

• Nepoužívať najmä pri bezvládnych osobách, malých deťoch alebo osobách necitlivých na teplo 
(napr. diabetici, osoby s chorobne podmienenými zmenami kože alebo zjazvenými oblasťami kože 
v oblasti aplikácie, po užití liekov na utíšenie bolesti alebo alkoholu).

• Magnetické polia vychádzajúce z tohto elektrického výrobku môžu za určitých okolností rušiť 
funkciu vášho kardiostimulátora. Tieto však ležia hlboko pod medznými hodnotami: intenzita elek-
trického poľa: max. 5000 V/m, intenzita magnetického poľa: max. 80 A/m, magnetická indukcia: 
max. 0,1 mT. Pred použitím toho výrobku sa preto poraďte s vašim lekárom a výrobcom vášho 
kardiostimulátora. 

• Pred každým použitím skontrolujte, či ohrievacia podložka leží úplne rozprestretá na matraci.
• Ohrievaciu podložku 
 – pripájajte len na napätie uvedené na zariadení;
 – nezapínajte v poskladanom alebo zhrnutom stave;
 – v posteli nezahýňajte ani nezakladajte pod matrac;
 – neprivierajte (najmä u prestaviteľných postelí alebo delených matracov);
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 – nezalamujte;
 – nepoužívajte pre zvieratá;
 – nepoužívajte vo vlhkom stave. 
• Pokiaľ je ohrievacia podložka zapnutá, nesmú sa na ňu ukladať 
 – nijaké predmety (napr. kufor alebo kôš na bielizeň);
 – zdroje tepla ako termofor, elektrická poduška alebo podobne;
 – spínač sa nesmie zakrývať dekou, vankúšom alebo pod. a ani ležať na ohrievacej podložke.
• Neťahajte za elektrické vodiče, ani ich neskrúcajte alebo nezalamujte.
• Nevpichujte do ohrievacej podložky ihly alebo iné ostré predmety. 
• Táto elektrická vyhrievacia podložka sa môže používať len v kombinácii s typom spínača, ktorý je  

špecifikovaný na podložke (štítku).
• Túto ohrievaciu podložku nesmú používať deti, ibaže bol rodičmi alebo dohliadajúcou osobou 

spínač prednastavený alebo dieťa dostatočne oboznámené s bezpečnou prevádzkou ohrievacej 
podložky.

• Dohliadajte na deti, aby sa nehrali s prístrojom.
• Ohrievaciu podložku je potrebné pravidelne kontrolovať, či nevykazuje príznaky opotrebovania 

alebo poškodenia. Ak sa objavia takéto príznaky alebo ak bolo zariadenie neodborne použité, 
musí sa pred opätovným použitím nechať skontrolovať u výrobcu alebo predajcu. 

• V prípade, že je poškodené elektrické prívodné vedenie tejto vyhrievacej podložky, musí ho výrob-
ca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba nahradiť, aby sa predišlo ohrozeniu.

• Opravy môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby alebo výrobcom autorizovaný servis, 
nakoľko si vyžadujú použitie špeciálneho náradia. V dôsledku neodbornej opravy môžu pre 
užívateľa vzniknúť značné riziká.

• V prípade, že budete mať v súvislosti s používaním našich zariadení nejaké otázky, obráťte sa na 
náš zákaznícky servis alebo sa informujte na adrese www.beurer.de.

2. Použitie
Táto ohrievacia podložka je určená na ohrievanie postelí. Ohrievacia podložka sa najlepšie ohreje 
vtedy, ak sa pri zapnutí prikryje posteľnou prikrývkou. Doba predhrievania v zakrytom stave predsta-
vuje cca 30 minút. Ohrievaciu podložku môžete používať z oboch strán.

3. obsluhovanie
3.1 Bezpećnosť
Ohrievacia podložka je vybavená bezpečnostným systémom BEURER (BSS). Táto elektronická 
snímačová technika zamedzuje prehriatiu ohrievacej podložky na celej jej ploche tým, že ju v 
prípade poruchy automaticky vypne. Ak z dôvodu výskytu poruchy dôjde k automatickému vypnutiu 
ohrievacej podložky prostredníctvom bezpečnostného systému Beurer (BSS), prestane kontrolka 
svietiť, a to aj vtedy, ak je zariadenie zapnuté. Dbajte, prosím, na to, že ohrievaciu podložku po výs-
kyte poruchy nie je možné ďalej používať a je potrebné ju zaslať na uvedenú adresu do servisu. 
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3.2 Uvedenie vyhrievacej podložky do prevádzky
Položte elektrickú vyhrievaciu podložku plocho rozprestretú na váš matrac tak, 
aby sa vstup kábla nachádzal približne vo výške pliec (pozri obrázok). Hlavová 
časť nie je vyhrievaná.
Následne natiahnite bočnú časť ako napínaciu plachtu cez boky vášho matraca. 
Podložka je koncipovaná tak, aby sa hodila na matrace o veľkosti 90x200 cm ako 
aj 100x200 cm. 
Potom upevnite zaužívaným spôsobom vašu napínaciu plachtu tak, aby sa elek-
trická vyhrievacia podložka nachádzala medzi matracom a napínacou plachtou. 
Dbajte na to, aby bola elektrická vyhrievacia podložka vždy plocho rozprestretá a 
aby sa počas používania nezhŕňala alebo aby sa na nej nevytvárali záhyby. Kon-
trolujte pri  ustielaní jej polohu – elektrická vyhrievacia podložka sa môže zapnúť 
len vtedy, ak je plocho rozprestretá. 
Spodná časť sa prostredníctvom zástrčkového spojenia spojí so 
spínačom. 
Na spojenie zastrčte obidva konce zástrčkového spojenia úplne do seba, 
až zaskočia obidva zaskakovacie háčiky. 
Stlačte súčasne na zaskakovacie háčiky a vytiahnite pritom obidve časti 
zástrčkového spojenia zo seba, aby ste odpojili spínač od spodnej časti 
(pozri obrázok).   
Elektrickú vyhrievaciu podložku odporúčame zapnúť cca 30 minút pred 
uložením sa do postele a prikryť ju perinou, aby sa zamedzilo úniku tepla.
Pozor: Elektronické dielce v spínači spôsobujú pri používaní ohrievacej podložky ľahké ohria-
tie spínača. Spínač nesmie preto nikdy ležať na ohrievacej podložke alebo byť prikrytý dekou, 
vankúšom alebo pod.

3.3 Voľba teploty
K uvedeniu prístroja do prevádzky najprv spojte vypínač s vyhrievacím telesom tým, že spojíte zásu-
vnú spojku. Potom zastrčte elektrickú zástrčku do zásuvky.
Najrýchlejšie ohriatie ohrievacej podložky dosiahnete tým, že ju najprv nastavíte na najvyšší teplotný 
stupeň. Ak chcete podložku používať po dobu niekoľkých hodín, odporúčame následne zvoliť 
najnižší teplotný stupeň.

3.4 Teplotné stupne
0 = vypnuté
1 = minimálne teplo
2 = stredné teplo
3 = maximálne teplo

3.5 Automatické vypnutie
Pri tejto elektrickej vyhrievacej podložke dochádza k automatickému vypnutiu cca po 3 hodinách. 
Pokiaľ sa elektrická vyhrievacia podložka ohrieva, svieti červená kontrolka na prepínači. Po uplynutí 
doby vypnutia sa elektrická ohrievacia podložka prestane ohrievať a červená kontrolka sa rozbliká. 
Ak chcete  elektrickú vyhrievaciu podložku opäť nechať ohrievať, dajte prepínač najprv po dobu cca 
5 sekúnd do polohy „0“ (vypnuté) a následne si zvoľte požadovaný teplotný stupeň. Ak nechcete 
elektrickú vyhrievaciu podložku po načasovanom vypnutí ďalej používať, vypnite ju (stupeň „0“) 
alebo vytiahnite sieťovú koncovku z elektrickej zásuvky.
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4. Čistenie a ošetrovanie
Pred čistením ohrievacej podložky vždy najprv vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. Na od-
stránenie  menších škvŕn je možné použiť handričku alebo navlhčenú hubku a prípadne menšie 
množstvo tekutého  jemného pracieho prostriedku. Dbajte na to, že ohrievacia podložka sa nesmie 
chemicky čistiť, žmýkať,  strojovo sušiť, manglovať alebo žehliť. V žiadnom prípade nezapínajte 
ohrievaciu podložku za účelom  usušenia. Ohrievaciu podložku pri sušení neprichytávajte kolíkmi na 
bielizeň alebo pod. 

4.1 Čistenie a ošetrovanie ohrievacích podložiek so snímateľným spínačom 
Tieto ohrievacie podložky je možné prať v práčke. Pred praním odpojte zástrčkové spojenie a tým aj 
spínač od ohrievacej podložky (pozri obrázok 3.2).
Nastavte práčku na šetrný prací program pri 30 °C. Použite jemný prací prostriedok a nadávkujte 
ho podľa odporúčania výrobcu. Vezmite do úvahy, že ohrievacia podložka sa príliš častým praním 
namáha. Z tohto dôvodu by sa mala ohrievacia podložka prať v práčke max. 5 x počas celej 
životnosti. 
Spínač pripojte k ohrievacej podložke až vtedy, ak je zástrčkové spojenie a ohrievacia 
podložka úplne suchá. 

5. Uchovávanie
Ak ohrievaciu podložku dlhší čas nepoužívate, odporúčame ju uchovávať v originálnom balení v 
suchom  prostredí a bez zaťaženia. 
Predtým dajte ochladiť zahrievaný podstavec.

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