MATA ELEKTRYCZNA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy Państwu za zakup tego produktu.
Proszę o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania i obsługi. Instrukcję obsługi
proszę zachować w celu późniejszego przypomnienia prawidłowego posługiwania się tym
produktem. Urządzenie przekazywać innym osobom z niniejszą instrukcją.
A) Elektryczny wkład wygrzewający - na pojedyńcze łóżko.
Dane techniczne:
Napięcie znamionowe: 220-340V
Znamionowa częstotliwość: 50Hz
Moc znamionowa: 60W
Wymiary: 80 x 150cm
Stopień ochrony II
Jak korzystać z maty
1. Koc rozciągnąć na materacu. Panel sterujący powinien się znajdować blisko rogu poduszki.
2. Proszę się upewnić, czy rozmiar maty jest odpowiedni dla Państwa materaca. Proszę nie
używać pojedynczego jednoosobowego koca na podwójnym łóżku i odwrotnie.
3. Koc na materacu proszę dokładnie umocować (patrz rozdział „Jak umocować koc”). Koc
powinien być dokładnie rozprostowany, przez co unikną Państwo jego zbędnego zużycia.
Następnie można pościelić łóżko. Proszę zadbać o to, żeby w żadnym miejscu nie zginać koca.
Koc rozprostować w taki sposób, żeby nie znajdował się pod poduszką ani zagłówkami.
4. Proszę się upewnić, czy przełącznik znajduje się w pozycji „0”, czyli wyłączonej (pozycję
przełącznika pokazuje obrazek pod przełącznikiem). Jeżeli mata zostanie odpowiednio
umocowany na materacu, proszę włączyć końcówkę wtyczki elektrycznej do gniazdka
elektrycznego. Kabel zasilający oraz kabel panelu sterującego muszą znajdować się poza
łóżkiem oraz poza zasięgiem okien i miejsc sprzyjających powstawaniu wilgoci.
5. Proszę następnie włączyć matę elektryczną:
pozycja 1 = minimalne wygrzewanie,
pozycja 2 = średnie wygrzewanie,
pozycja 3 = maksymalne wygrzewanie.
Zalecamy, zanim Państwo położą się do łóżka, żeby na kilka minut nastawić wkład rozgrzwaPL -1-

jący na poziom 2 lub 3. Po położeniu się proszę obniżyć poziom grzania do poziomu 1.
6. Jeśli nie chcą Państwo korzystać z maty, najpierw proszę przełączyć do pozycji „0”. Następnie
odłączyć elektryczny kabel zasilający od gniazdka elektrycznego.

OSTRZEŻENIE: MATA MUSI BYĆ PRZEZ CAŁY CZAS DOKŁADNIE
ROZPROSTOWANY ORAZ NIE WOLNO GO ZGINAĆ!
Jak zamocować Państwa wkład rozgrzewający.
1. Proszę rozprostować mata na materacu. Kabli nie zostawiać pod matą, muszą znajdować się
poza łóżkiem.
2. Proszę wyjąć z plastikowego woreczka sznurek do umocowania.
3. Sznurek przewlec przez matę i dokładnie zawiązać.
Ochrona przed przegrzaniem.
Ta mata elektryczna jest skonstruowana z urządzeniem zabezpieczającym przed przegrzaniem. Mata jest chroniona przed przegrzaniem i uszkodzeniem elementów, które
zapewniają powstawanie ciepła oraz automatycznie się potraﬁą wyłączyć, jeżeli obwód zarejestruje ewentualną możliwość przegrzania.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:
1. Proszę sprawdzać, czy koc jest właściwie umocowany oraz czy nie ma żadnych zgięć.
2. Używać wyłącznie do leżenia w łóżku (jako prześcieradło). Nie używać do innych celów
(np. kompletów wypoczynkowych lub do innych rodzajów mebli do leżenia (nierównych).
3. Nie zalecamy używania maty w rozkładanych łóżkach. Jeżeli będą Państwo chcieli w nich
używać maty, proszę się upewnić, czy kocyk nie będzie się zginać.
4. Upewnijcie się, czy przestrzeń z kablami nie wisi na żadnej stronie materaca. Proszę się
upewniać czy rozmiar kocyka jest odpowiedni dla Waszego materaca. Nie używać koca
jednoosobowego na łóżku dwuosobowym i odwrotnie. 5. Urządzenie to nie może być używane przez osoby pozbawione czynności prawnych,
małych dzieci oraz osób niewrażliwych na ciepło. Nie wolno używać na zwierzętach.
6. Małe dzieci muszą być pod nadzorem osób dorosłych, żeby się nie bawiły matą.
7. Nie zostawiać włączonego urządzenia gdy się z niego nie korzysta.
8. Kocyka nie rolować.
9. Nie korzystać ze złożonego lub zgiętego koca.
10. Nie wbijać do koca szpilek ani igieł.
11. Proszę sprawdzić czy napięcie zamieszczone na etykiecie technicznej jest zgodne ze
źródłem prądu elektrycznego, znajdującego się w pomieszczeniach.
12. Kabel zasilający oraz kabel panelu muszą znajdować się (w miarę możliwości) poza łóżkiem.
13. Kcaa nie włączać do sieci elektrycznej jeśli jest wilgotny lub złożony.
14. Koc musi być przez cały czas użytkowania dokładnie i właściwie rozłożony, żeby nie doszło
do przegrzania. Jest niezbędne, żeby regularnie sprawdzać stan rozłożenia maty.
15. Jeżeli właśnie nie używacie koca, zawsze go najpierw wyłączcie, a dopiero później
odłączcie od gniazdka elektrycznego.
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16. Nie składać pościeli jeśli koc jest podłączony do sieci elektrycznej. Nie zostawiać na
łóżku ciężkich przedmiotów (np. walizek), jeśli urządzenie jest włączone.
17. Mate rozłożyć w taki sposób, żeby na nim nie leżały poduszki ani zagłówki.
18. Koca NIE PRAĆ ani nie suszyć w suszarce. Nigdy nie wolno zanurzać urządzenia do
wody. Niektóre płyny czyszczące mogą mieć negatywny efekt na materiał izolacyjny lub
powłokę urządzenia.
19. Osoby, które mają skłonności do pocenia, nie powinny korzystać z koca.
20. Jeżeli zauważycie jakikolwiek niezwykły i niepożądany efekt lub usterkę urządzenia,
proszę natychmiast przestać go używać oraz wyłączyć go i odłączyć od sieci elektrycznej.
Skontaktować się z fachowym serwisem naprawczym.
21. Urządzenie proszę często sprawdzać - koc, kabel zasilający i panel sterowania. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek oznaki zużycia lub urządzenie działa niepoprawnie - nie używać, skontaktować się z fachowym serwisem naprawczym. Urządzenia nigdy nie rozkręcać. Wszystkie
rodzaje napraw może wykonywać wyłącznie autoryzowany serwis naprawczy.
22. Koca nie wolno używać na łóżkach wodnych.
23. W trakcie przełączania do poszczególnych pozycji możecie zaobserwować prześwit
niebieskiego światełka. To NIE JEST niebezpieczne lecz jest to zjawisko, które jest normalnym
ubocznym
efektem połączonych kontaktów miedzianych.
24. Zalecamy dokonać przeglądu technicznego urządzenia po trzech latach.
25. Jeżeli Państwo zechcą koc schować, proszę go nie rolować. Należy w sposób delikatny go
złożyć do stanu pierwotnego (proszę nie tworzyć ostrych zgięć „na siłę”). Koc schować
w mocnym opakowaniu i nic na niego nie kłaść.
26. Ograniczyć ciśnienia zgięć na urządzenie.
27. Maty nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
28. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do domowego użytku w zamkniętych
pomieszczeniach. Nie jest urządzeniem medycznym.
29. Urządzenie odłączyć trzymając gniazdko, nie odłączać szarpiąc kablem.
30. Nie używać wielogałęziowych gniazdek podtynkowych i/lub przedłużaczy.
31. Nigdy nie dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękoma.
32. Nie pozostawiać urządzenia oddziaływaniu wpływom pogodowym (deszcz, słońce itd.).
33. Proszę skonsultować się z lekarzem, jeśli macie wrażliwą skórę. Używanie urządzenia przez
długi okres czasu na maksymalnym nastawieniu może spowodować u osób mających wrażliwą skórę, że pojawią się pęcherze lub inne uszkodzenie skóry.
34. Z urządzenia nie mogą korzystać ludzie chorzy. Jeżeli zaistnieje taka ewentualność zawsze proszę skonsultować się z lekarzem.
35. Jeżeli źle się poczujecie lub oddziaływanie ciepła będzie nieprzyjemne, bolesne oraz
piekące, proszę urządzenie natychmiast wyłączyć i odłączyć go od sieci elektrycznej.
36. Nigdy nie używać koca będąc pod wpływem alkoholu, tabletek obniżających sprawność
psychoﬁzyczną (tabletki nasenne itd.) lub środków uspokajających.
Niedotrzymanie wskazówek bezpieczeństwa może spowodować uszczerbek na
zdrowiu, lub uszkodzenie urządzenia. Zawsze przestrzegać wyszczególnione instrukcję
obsługi i użytkowania!
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Zanieczyszczone
miejsca (np. plamy) proszę czyścić gąbką. Można używać środka piorącego
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także w letniej wodzie. Jeżeli użyjecie piorących roztworów, proszę przetrzeć to miejsce
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jeszcze
dwa razy gąbką zamoczoną w letniej wodzie. Oczyszczone miejsce delikatnie ścisnąć
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między
dwoma ręcznikami , żeby wchłonęły nadmierną ilość wody. Koc rozłożyć na równej
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w cieniu.
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Przechowywanie
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Jeżeli będą chcieli Państwo kocyk schować, proszę go nie rolować. Wystarczy koc w sposób
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delikatny złożyć do stanu pierwotnego (proszę nie tworzyć ostrych zgięć „na������������������
siłę”). Matę
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kłaść.
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Przechowywać w suchym pomieszczeniu.
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Ochrona
środowiska naturalnego:
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Informacje
dotyczące likwidacji niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicz������������������������������������
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nych
– sposób ich utylizacji.
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Po
upływie terminu jego eksploatacji lub w chwili, gdy naprawa tego urządzenia stałaby się
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nieopłacalna,
urządzenia nie wyrzucać do śmietnika. W celu właściwej likwidacji produkt ten
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proszę
oddać do punktów skupu, w których zostanie on przyjęty bezpłatnie.
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Przez
tak sprawnie wykonaną likwidację można zachować cenne źródła i materiały naturalne.
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W
ten sposób pomagacie w zapobieganiu negatywnych konsekwencji dotyczących ochrony
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środowiska
i zdrowia ludzkiego. Odnośnie dalszych szczegółów proszę się kontaktować z
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właściwym
urzędem lub z najbliższym punktem skupu odpadów. Podczas niewłaściwej likwi��������������������������������������������������������������������������������������
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dacji
tego rodzaju odpadów, mogą być - zgodnie z obowiązującymi przepisami - nałożone
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kary.
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Serwisowanie
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
W
przypadku gdy Państwo po zakupieniu tego urządzenia zaobserwujecie jakąkolwiek
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nieprawidłowość
w działaniu koca, proszę o kontakt z oddziałem serwisu napraw. Podczas
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używania
tego urządzenia, proszę się kierować wskazówkami zamieszczonymi w instrukcji
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użytkowania
i obsługi. Reklamacja nie będzie uwzględniana, jeżeli urządzenie to zostało
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przez
Państwa pozmieniane, lub kiedy Państwo nie postępowali zgodnie ze wskazówkami
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zaleceniami instrukcji obsługi i użytkowania.
Dystrybutor: TV PRODUCTS sp. z o. o.
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