Värmetäcke
Manual
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Vänligen läs igenom denna manual innan värmetäcket används
och spara den för framtida bruk.

Säkerhetstips
Säkerhetsinstruktioner:
1. När täcket är hopknycklat, hopvikt eller har använts felaktigt kan det överhetta
och skyddsfunktionen kommer att aktiveras. Om denna funktion aktiveras kan
täcket inte repareras igen.
2. Indikatorlampan och värmetäckets strömkrets är parallellkopplade.
Indikatorlampan påverkar inte värmetäckets uppvärmningsförmåga.
3. Värmetäcket kan användas av barn från 8 år och äldre. Täcket får inte användas
av barn, av hjälplösa personer eller av personer som inte kan reagera på olyckor.
VARNING!
För att undvika skador eller felaktig användning måste stegen nedan följas.
1. Får inte användas hopvikt eller hoprullat. (Fig.1)
2. Får endast användas på plana ytor för att undvika olyckor. (Fig.2)
3. Undvik nålar och andra vassa föremål. (Fig.3)
4. Använd endast värmetäcket under kroppen på en plan yta. Vik inte täcket runt om
dig. (Fig.4)

5.

6.
7.
8.

För att undvika skållning på kroppen får täcket inte användas av en hjälplös
person eller av en person som inte kan reagera på olyckor. (Fig.5)
Tänd inte värmetäcket om det är hopvikt eller om det ligger något föremål på
dynan. (Fig.6)
Utsätt inte värmetäcket för direkt solljus. Får inte strykas. Undvik att skada
sladden. (Fig.7)
Får inte användas tillsammans med andra varma föremål som en fotvärmare,
varmvattenflaskor eller liknande. (Fig.8)
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9. Röka inte nära värmetäcket då det kan leda till en brand. (Fig.9)
10. Släck värmetäcket och dra ut stickkontakten när det inte används. (Fig.10)
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11. Får inte kemtvättas. (Fig.11)
12. Får inte användas av barn under 3 år (Fig.12) utan uppsikt av en vuxen.














När värmetäcket används får det inte lämnas utanför uppsikt.
Dra inte i sladden. Dra endast i stickkontakten.
Produkten är endast avsedd för privat användning.
Får inte användas om det är blött. Om värmetäcket måste rengöras, är det viktigt att
det inte är anslutit till ström och har fått svalna. Placera täcket på en plan yta och
använd en fuktig bomullstrasa. Täcket måste vara helt torrt innan det används igen.
Vid förvaring låter man värmetäcket svalna innan den viks ihop och förvaras på en
torr plats. Kontrollera före varje användning att det inte finns några skador.
Försök aldrig att reparera värmetäcket.
Sladden kan inte bytas ut. Försök aldrig att reparera denna.
Använd aldrig värmetäcket på en höj och sänkbar säng.
Barn får inte använda värmetäcket utan uppsikt av en vuxen.
Får inte knycklas ihop.
Om sladden har skurits över får man aldrig försöka att reparera den.
Vid långvarig användning som t.ex. hela natten ställs styrenheten in på
maximalt ”1”.
Om säkringen har gått får man aldrig försöka att reparera denna.

Användaren MÅSTE följa alla ovanstående steg, då man annars riskerar att
värmetäcket uppnår en onaturligt hög temperatur på vissa ställen. Detta kan även
leda till brand, person- och egendomsskador.
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Användning
Lägg ut täcket på sängen. Styrenheten måste vara placerad i sängens huvudände.
Räta ut hörnen Lägg endast ett påslakan ovanpå täcket.




Värmestyrning: Sätt i stickkontakten i AC220-240V~ 50Hz. Ställ in styrenheten
på ”3” och täcket börjar att värma och LED-lampan lyser. Förvärmningen tar ca
30–50 minuter. Byt sedan till nivå ”2” eller ”1” för att uppnå en jämn värme. Byts
till ”0” slutar täcket att värma och LED-lampan släcks. Vid användning under hela
natten väljs nivå ”1”.
När värmetäcket är igång måste styrenheten alltid vara synlig och inte täckas av
några andra föremål.

Regelbunden kontroll och säkerhet
För säker användning måste användaren vara medveten om följande:
1. Var uppmärksam på att sladden, stickkontakten och styrenheten inte skadas. Vid
osäkerhet bör produkten inte användas.
2. Vid användning kontrolleras att värmetäcket ligger platt och inte har vikts ihop.
3. Kontrollera om värmetäcket är slitet eller har skadats. Vid osäkerhet bör
produkten inte användas.
4. Om en olycka inträffar (vid brand, funktionsfel, lukt osv.) dras stickkontakten ut
omedelbart.

Reparation:
VARNING: DENNA PRODUKT MÅSTE REPARERAS AV EN ELEKTRIKER.
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