
ELEKTRICKÁ VYHŘÍVANÁ DEKA
NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Pečlivě si, prosím, přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější 
nahlédnutí. Předáváte-li výrobek další osobě, předejte jí i tento návod.

Elektrická vyhřívaná deka na jedno-lůžko 
Technické údaje:
Jmenovité napětí 220-240V 
Jmenovitá frekvence 50Hz
Jmenovitý příkon 60W
Rozměr dečky: 80 x 150cm
ochranný stupeň II

Použití
1.   Dečku rozprostřete na matraci. Kabel dálkového ovladače by měl být umístěn poblíž rohu 

polštáře. 
2.  Ujistěte se, že rozměr dečky je vhodný na Vaši matraci. 
3.    Deku rozprostřete na matraci. Kabely nenechavejte pod dečkou, musi vest mimo postel. 

Poté normálně ustelte postel. Dbejte na to, abyste dečku nikde nepřehli. Dečku rozprostře-
te tak, aby nebyla pod polštáři a podhlavníky.

4.  Ujistěte se, že přepínač je v poloze „0“= vypnuto (poloha přepínače je zobrazena v okén-
ku pod přepínačem). Jakmile budete mít dečku řádně upevněnou na matraci, zapojte el. 
zástrčku do el. zásuvky. Přívodní kabel a kabel dálkového ovladače musí vést mimo postel 
a z dosahu okna nebo prostředí, které je vystaveno působení vlhka.

5.   Vyhřívání dečky zapnete přepínačem: 
poloha 1 = minimální vyhřívání
poloha 2 = střední vyhřívání
poloha 3 = maximální vyhřívání
Doporučujeme, dříve než ulehnete do postele, na několik minut nastavit úroveň 2 nebo 3. 
Po ulehnutí snižte úroveň na 1.

6.  Pokud dečku nepoužíváte, nejprve přepněte přepínač do polohy „0“. Poté odpojte 

el. přívodní kabel z el. zásuvky.

VAROVÁNÍ: DEKA MUSÍ BÝT PO CELOU DOBU POUŽITÍ ŘÁDNĚ 
ROZPROSTŘENA, NEPŘEHÝBEJTE JI!
Ochrana proti přehřátí
Tato el. deka je zkonstruována s ochranou proti přehřátí. Deka je chráněna proti přehřátí či 
poškození prvků, prvky zajišťující vznik tepla se automaticky odpojí z funkce, jakmile je obvo-
dem zaznamenáno možné nebezpečí přehřátí. 
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

1. Denně kontrolujte, zda je deka řádně rozprostřená a nejsou na ní žádné záhyby.
2.   Používejte pouze pod sebou (jako prostěradlo). Nepoužívejte na futony nebo podobný 

lehací nábytek (nerovné postele).
3.  Nedoporučujeme používat na rozkládacích postelích. Pokud přece jenom chcete použít 

na rozkládací posteli, ujistěte se, že se deka během použití nemůže přehnout. 
4.  Ujistěte se, že oblast s kabely nevisí na žádné straně přes matraci. Ujistěte se, že rozměr 

dečky je vhodný na Vaši matraci. 
5.  Přístroj nesmí být používán na nesvéprávných osobách, malých dětech či osobách 

necitlivých na teplo. Nepoužívejte přístroj na zvířatech.
6. Malé děti musí být pod dohledem dospělé osoby, aby si s dečkou nehrály.
7. Nenechávejte přístroj zapnutý, pokud jej nepoužíváte.
8. Dečku nerolujte. 
9. Dečku nepoužívejte složenou nebo ohnutou. 
10. Nevpichujte do dečky špendlíky ani jehly. 
11.    Zkontrolujte, zda je napětí na výkonovém štítku vašeho přístroje v souladu se zdrojem 

elektrického proudu. 
12. Přívodní kabel a kabel dálkového ovladače musí vést mimo postel (tak, jak je to možné).
13. Dečku nezapojujte do el. proudu, pokud je vlhká nebo složená. 
14.     Deka musí být po celou dobu řádně rozprostřena, aby nedošlo k přehřátí. Je zcela 

nezbytné, aby bylo rozprostření deky pravidelně kontrolováno.
15. Pokud deku právě nepoužíváte, vždy ji vypněte a odpojte z el. zásuvky.
16.    Lůžkoviny nesmí být na posteli složené, pokud je deka zapojená do el. sítě. 

Nenechávejte na posteli těžké předměty, pokud je přístroj zapnutý (jako například slože-
né deky, kufry).

17. Dečku rozprostřete tak, aby na ní neležely polštáře a podhlavníky. 
18.  Dečku NEPERTE ani nesušte v sušičce. Nikdy neponořujte přístroj do vody. Některé čistící 

tekutiny mohou mít škodlivý efekt na izolační materiál nebo potah přístroje.
19. Osoby, které trpí pocením v posteli by neměli tuto el. dečku používat. 
20.    Pokud zaznamenáte jakýkoli neobvyklý efekt nebo závadu na přístroji, přístroj ihned 

přestaňte používat a  vypněte jej a odpojte z el. sítě. Kontaktujte odborný servis.
21.   Přístroj často kontrolujte - jak dečku, tak přívodní kabely, dálkový ovladač. Pokud jeví 

známky jakéhokoli opotřebení či nefunguje-li přístroj správně, přístroj nepoužívejte a 
kontaktujte odborný servis. Nikdy přístroj nerozebírejte. Veškeré opravy smí provádět 
pouze autorizovaný odborný servis.

22. Dečku nesmíte používat na vodní posteli.
23.    Během přepínání do jednotlivých poloh můžete zaznamenat prosvícení modrého světla. 

Toto NENÍ nebezpečné, tento jev je normálním vedlejším efektem propojení měděných 
kontaktů.

24. Doporučujeme provést servisní prohlídku přístroje po 3 letech.
25.    Až budete chtít dečku uskladnit, nerolujte ji. Pouze ji opatrně a jemně poskládejte do pů-
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vodního tvaru (netvořte ostré přehyby „na silu“). Dečku uskladněte samostatně v pevném 
obalu, na dečku nic nepokládejte.

26. Zamezte tlaku přehybů na přístroj.
27. Dečku nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
28.    Přístroj je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorách. Nejedná se o zdravot-

nickou pomůcku.
29. Přístroj odpojte tahem za zástrčku, neodpojujte tahem za kabel.
30. Nepoužívejte mnohočetné zásuvky a/nebo prodlužovače.
31. Nedotýkejte se nikdy přístroje vlhkými nebo mokrýma rukama.
32. Nenechte přístroj vystavený povětrnostním vlivům (déšť, slunce, atd.).
33.   Vždy se poraďte s lékařem i v případě, že je Vaše pokožka citlivá. Dlouhodobé použití 

na maximálním nastavení může u osob s citlivou pokožkou vyvolat reakci vzniku puchýřů 
či jiného poranění pokožky. 

34.     Přístroj nesmí používat nemocní lidé. Případně se vždy se o použití přístroje poraďte 
se svým ošetřujícím lékařem.

35.   Ucítíte-li nevolnost nebo bude-li Vám působení tepla nepříjemné, bolestivé či pálivé, 
přístroj ihned vypněte a odpojte z el. sítě. 

36.    Nikdy dečku nepoužívejte, pokud jste pod vlivem alkoholu, prášků snižující pozornost 
(prášků na spaní, atd.) nebo sedativ.

Nedodržení bezpečnostních pokynů může způsobit zranění osob či poškození přístroje. 
Vždy dodržujte uvedené instrukce!

Čištění a údržba
Znečistěné části (fleky) vyčistěte houbičkou. Lze použít prací prostředek na vlněné tkaniny 
rozpuštěný ve vlažné vodě nebo jemné mýdlo rozpuštěné ve vlažné vodě. Pokud použijete 
prací roztok, přetřete místo ještě 2x houbičkou namočenou v čisté vlažné vodě. Očištěnou 
část jemně stlačte mezi dvěma ručníky, aby se absorbovala přebytečná voda. Dečku rozložte 
na rovnou plochu ve stínu. Dečku na sušení NEVĚŠTE.

Skladování
Až budete chtít dečku uskladnit, nerolujte ji. 
Dečku pouze opatrně a jemně poskládejte do původního tvaru (netvořte ostré přehyby 
„na silu“). Dečku uskladněte samostatném pevném obalu, na dečku nic nepokládejte.

Skladujte v suchém prostředí.

Ochrana životního prostředí:
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
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Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbliž-
šího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu 
s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. 
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými 
v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů 

podléhajících běžnému opotřebení … ) 
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhod-

ným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhod-

ného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození 
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tisko-
vé chyby.
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NEPONOŘUJTE 
DO VODY!

NEČISTIT
CHEMICKY!

NESUŠIT
V SUŠIČCE!

NEŽDÍMAT! NEŽEHLIT! NEPRAT!


