
 

Utasítások az elektromos melegítő párna használatához  
 

Új eszköz használata előtt fontos, hogy olvassa el az összes utasítást. 

A termék ötvözi a fejlett technológiákat. A melegítő párna gazdaságos és ideális a kellemes meleg 

biztosításához.  

 

Műszaki jellemzők: TX185X75-1 X - 105W/230V  

 

Használati útmutató:  

1. Fektesse a melegítő párnát lapos matracra. A párnatestet egyenletesen fektesse le, hajlás nélkül. A 

kényelmes működtetés érdekében a kapcsolóval rendelkező oldalát helyezze a keze ügyébe. A 

sarkokban lévő négy rugalmas pántot stabilan rögzítse a matrachoz vagy az ágyhoz, hogy 

megakadályozza a párna elmozdulását vagy gyűrődését. (A gyűrött rész általában magasabb 

hőmérsékletű, ami veszélyes lehet.) Annak érdekében, hogy a párna egyenes és tiszta maradjon, 

valamint hogy csökkentse a kopás lehetőségét, kérjük, takarja le a párnát egy vékony lepedővel. (Ne 

takarja le takaróval vagy vastag pléddel, mert ezek megakadályozzák a párna hőátadását).  

 

2. A melegítő párna működtetése  

Csatlakoztassa a párnát az elektromos hálózathoz, és ellenőrizze, hogy a csatlakozás biztonságos-e. 

Használat előtt melegítse elő a 20-30 percig. A gyorsabb felmelegedés érdekében állítsa a kapcsolót 

magas szintre. Éjszakai használat esetén a kapcsolót alacsony szintre kell beállítani az égési sérülések 

elkerülése érdekében. Kérjük, kapcsolja ki a párnát, ha nincs szüksége melegítésre. A fűtéskapcsolót 

hagyja szabad levegőn. Ne takarja le takaróval vagy párnával, és kerülje a kapcsoló véletlenszerű 

megnyomását.  

 

3. A használat végén  

Kapcsolja ki a párnát, majd húzza ki a kábelt a fali aljzatból.  

 

FIGYELMEZTETÉS!  

Az utasítások be nem tartása sérülést vagy anyagi károkat okozhat.  
 
1. Olvassa el az útmutatót.  
2. Ne használja párnát összehajtogatva.  
3. Ne használja a párnát, ha összegyűrődött.  
4. Csak alátétként használható.  
5. Ne használja a párnát nedvesen.  
6. A párnát felügyelet nélkül nem használhatják fogyatékkal élő személyek, gyermekek vagy hőre 
érzéketlen személyek.  
7. Ez a készülék nem gyógyászati célokra készült.  
8. Ne használja állítható ágyon, és győződjön meg arról, hogy a párna vagy a kábel nem tört meg és 
nem gyűrődött össze.  
9. Ezt a párnát kisgyermekek nem használhatják szülő vagy törvényes gondviselő jelenléte nélkül, 
vagy ha a gyermek nincsenek felvilágosítva a termék biztonságos használatával kapcsolatban.  
10. Ne tisztítsa nedvesen, csak száraz tisztítást alkalmazzon.  
11. Ne használja más fűtőberendezésekkel együtt.  



12. Ne próbálja megjavítani a biztosítékokat vagy a tápkábelt. A terméket vissza kell küldeni a 
gyártónak vagy a forgalmazónak, ha a tápellátás megsérült.  
13. Ellenőrizze a készüléket, hogy nincsenek-e rajta kopás vagy sérülés jelei. Ha ilyen tüneteket 
tapasztal, vagy ha a készüléket helytelenül használták, ne használja tovább, és küldje vissza a 
forgalmazóhoz.  
14. Kerülje a termék gyűrődését.  
15. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártóval, szervizképviselettel vagy 
szakképzett személlyel cseréltesse ki.  
 

Karbantartás és tárolás  

Ha a párnát már nem használja, az alábbiak szerint tárolja:  

1. Húzza ki a tápkábelt. Tisztítsa meg a felületet semleges tisztítószerrel, ha szennyezett, majd puha 

kendővel törölje szárazra. Ne tisztítsa ipari oldószerrel.  

2. Figyeljen a megfelelő tárolásra  

A párnát csak szárazon tárolja. Szellőztetett helyre kell felakasztani, hogy természetesen száradjon 

meg. Ne csatlakoztassa a párnát az elektromos hálózathoz kiszárítás céljából. Ne szárítsa napon, ne 

vasalja, hatással lehet a termék biztonságára. A száraz párnát gyűrődésmentesen kell 

összehajtogatni. A nyomás elkerülése érdekében ne tegye takaró vagy egyéb tárgy alá. Ne használjon 

molyirtó és egyéb vegyszereket, amelyek károsíthatják a termék szigetelőanyagát. 


