Instrukcjaobsługi
Poduszkaelektryczna
(rozgrzewająca)
FLAEM
TRF
20
Przedużyciemnależyzapoznać
się
z
niniejszą
instrukcją
obsługi.
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Cierpisz na regularne bóle pleców, stawów czy bóle mięśniowe?
Ciepło jest naturalnym środkiem uspokajającym. Powoduje rozszerzanie się naczyń
krwionośnych i wzrost krążenia krwi, co może rozluźniać napięte mięśnie i łagodzić ból,
poprawiając przepływ tlenu we krwi i eliminując toksyny.
Ciepłostymulujereceptoryczuciowe,cozmniejszaprzekazywaniasygnałówbólowychdo
mózgu. Nowa zaawansowana technologia FLAEM użyta w TRF 20 powoduje równomierne
rozmieszczenie ciepła w całej poduszce. Jej prostokątny kształt łatwo dopasowuje się do
wszystkich części ciała. Po 60 minutach poduszka wyłącza się automatycznie. Poduszka
wykonana jest z miękkiej, antyalergicznej mikroﬁbry.

Ta instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, zasady dbania o
zakupiony produkt oraz przewodnik, jak poprawnie korzystać z urządzenia.
⚠Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
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INSTRUKCJA
Schematurządzenia

1-zdejmowanaizmywalnaposzewkazmikrofibry
2-trzyustawieniatemperatury:

•

niska(50°C)

•

średnia (60°C)

•

wysoka(80°C)

3- Suwak wyboru wysokości temperatury
4- Wskaźnik
5-Wtyczkazasilania
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Instrukcjaużycia
1. Podłącz poduszkę do gniazdka, upewniając się, że napięcie znamionowe urządzenia
jest zgodne z napięciem w gniazdku.

2. Połóż poduszkę, nie dociskając jej, na bolącą część ciała, włącz poduszkę i wyreguluj
temperaturę, wybierając jeden z 3 dostępnych poziomów ciepła, posługując się
Suwakiem Włącznika i Wyboru Temperatury.
⚠ Urządzenie posiada system automatycznego wyłączania. Po 60 minutach urządzenie
samoczynnie wyłączy się, chroniąc Cię przed konsekwencjami zaśnięcia z włączoną
poduszką.

3. Po zakończeniu używania poduszki, należy upewnić się, że jest ona wyłączona i w razie
potrzeby wyłączyć, przesuwając włącznik, aż wskaźnik zgaśnie.

4. W celu ponownego włączenia, użyj Suwaka Włącznika i Wyboru Temperatury.
5. Jeśli urządzenie nie jest używane, odłącz je od gniazdka.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OSTRZEŻENIA I
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
SPRAWDZENIEPODUSZKI
Przed każdym użyciem sprawdź, czy poduszka nie jest uszkodzona. Jeśli urządzenie,
wtyczka lub poduszka są uszkodzone, natychmiast odłącz poduszkę i nie używaj jej.
Naprawy powinny być wykonywane przez wykwaliﬁkowany personel.
JEŚLI PODUSZKA NIE DZIAŁA (NIE NAGRZEWA SIĘ), SPRAWDŹ CZY:
•

Wtyczka poduszki jest poprawnie podłączona do gniazdka,

•

Przewód nie jest przecięty ani wygięty i dobrze łączy poduszkę z wtyczką.

Jeśli poduszka jest uszkodzona, powinna być wymieniona przez producenta, sprzedawcę
lub inną wykwaliﬁkowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
⚠ Naprawy i serwis poduszki mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwaliﬁkowany
personellubautoryzowanyserwis.Jakiekolwiekpróbyingerencjiwmechanizm,kontroler
lub przewód spowodują utratę gwarancji.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
⚠ Nie siadaj ani nie kładź się na poduszce; nie zginaj przewodu poduszki.
⚠ Nie używaj poduszki podczas snu.
⚠Podczas długotrwałego używania poduszki, należy ustawić niski poziom
temperatury(Niski-1).

⚠ Uważaj, aby nie przekłuć poduszki ostrym przedmiotem.

⚠ Nie próbuj naprawiać poduszki na własną rękę.
⚠ Przed czyszczeniem odłącz poduszkę z gniazdka.
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⚠Osoby wrażliwe na ciepło – dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach
ruchowych bądź umysłowych – muszą używać poduszki pod ścisłą kontrolą.
⚠ To urządzenie nie powinno być używane przez osoby z rozrusznikiem serca.
⚠ To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat lub przez osoby o
ograniczonych zdolnościach ﬁzycznych, umysłowych lub osoby nie mające
dostarczającej wiedzy o pracy urządzenia, jeśli będą pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, która zapoznała się z instrukcją lub zostaną
przez tę osobę poinstruowani, jak bezpiecznie używać urządzenia i zrozumieją ryzyka
związane z użytkowaniem elektrycznej poduszki rozgrzewającej. Czyszczenie i
konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez opieki.
⚠ Nie może być używane przez bardzo małe dzieci (w wieku od 0 do lat). Urządzenie
nie powinno być użytkowane przez dzieci w wieku powyżej 3 lat, chyba że rodzic lub
opiekundokonaustawieniapoziomutemperaturyzadzieckolubpoinstruujedziecko,
jak bezpiecznie korzystać z Suwaka Wyboru Ustawienia Temperatury.
⚠Urządzenie może być podłączane do instalacji elektrycznej o parametrach
zgodnych z tymi, które zostały umieszczone na tabliczce znamionowej urządzenia.
⚠Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez
autoryzowany serwis, aby uniknąć wszelkich ryzyk.
⚠W celu używania poduszki z urządzeniami medycznymi, zasięgnij opinii Twojego
rehabilitanta lub lekarza. Jeśli cierpisz na zaburzenia krążenia krwi lub cukrzycę,
przed użyciem urządzenia zasięgnij opinii lekarza.
⚠Nieumieszczajpoduszkinaobszarystanówzapalnychlubobszaryszczególnie
wrażliwe.
⚠ Nadmierne ogrzewanie może wywołać podrażnienia lub spowodować oparzenia.
⚠Nie stosuj poduszki razem z cieczami, maściami lub żelami zawierającymi składniki
wytwarzające ciepło.
⚠ Nie używaj poduszki bez poszewki.
⚠Nie używaj urządzenia w pobliżu środków anestetycznych, łatwopalnych z
powietrzem,tlenemipodtlenkiemazotu.
⚠ Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła.
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⚠Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych
(deszczu, słońca, itd..)
⚠ Nie ciągnij za kabel zasilający ani za urządzenie, aby odłączyć je od zasilania.
⚠ Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur.
⚠ Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
⚠ Nie używaj poduszki, jeśli uległa zamoczeniu lub zawilgoceniu.
⚠ Poduszki nie można prać, czyścić chemicznie lub wyżymać.

INNE
WSKAZÓWKI

CZYSZCZENIEIKONSERWACJA
PODUSZKI
Przedczyszczeniempoduszki,odłączjązgniazdkaelektrycznego.
Zdejmijposzewkęiprzyużyciulekkozwilżonejszmatkilubgąbkiwyczyśćzanieczyszczenia
lubwogólnościpowierzchniępoduszki.
Przedponownymużyciempoduszki,upewnijsię,żejestonacałkowiciesucha.
⚠ Nie używaj żadnych rozpuszczalników.

INSTRUKCJAPRANIAI
KONSERWACJI
MATERIAŁOWEJ
POWŁOCZKI
Zdejmijpowłoczkęzpoduszki.Wypierzpowłoczkęręcznieprzywykorzystaniudelikatnego
mydłaiciepłejwody(40°C).Odwieś
dowyschnięciabezwyżymania,abyzachowaćjej
puszystość.Niepierzaniniesuszpowłoczkimaszynowo.Jeślipowłoczkautracikolorlub
zużyjesię,
wymieńjąnanową.Przedużyciemupewnijsię,żepowłoczkajestcałkowicie
sucha.

PRZECHOWYWANIEPODUSZKI
ROZGRZEWAJĄCEJ
Poduszka
poużyciupowinnabyćprzechowywanazgodnieznastępującymizasadami:
Przedzłożeniempoduszkiiodłożeniemwmiejsceprzechowywania,należypoczekać,aż
poduszka
ostudzisię.
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Podczasprzechowywanianienależykłaśćlubstawiaćnapoduszceinnychprzedmiotów,
abyuniknąćjejzagniecenialubuszkodzenia.
Należyokresowosprawdzać,czypoduszkanienosiśladówuszkodzenialubzużycia.Jeśli
takieśladypojawiąsięlubdoszłodonieprawidłowegoużyciapoduszki,zwróćpoduszkędo
sprzedawcylubserwisuprzedkolejnymużyciem.
Poduszkę
należyprzechowywaćwsuchymmiejscu.
⚠To urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań medycznych w szpitalach.

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
DOMOWYCHWUNIIEUROPEJSKIEJ
Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie
można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw
domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego
sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu
niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i
recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia,
że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska.
Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy
skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów
domowych.

WYMIARYISPECYFIKACJA
TECHNICZNA
MODELTRF2O
Napięcie prądu: 220-240 V AC
Częstotliwość prądu: 50–60 Hz
Moc:110W
Wymiary:31cm×42cm
Warunkiprzechowywania:10–40°C
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Najwyższa temperatura, którą osiąga ta poduszka, jest również najwyższą temperaturą
dozwoloną przez Europejskie Normy dotyczące bezpieczeństwa użytkowników.

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH ZNAKÓW
Przeczytaj instrukcję

Producent

Nie używać złożonego lub
pogniecionego

Urządzenie zgodne z
wymaganiami określonymi w
obowiązujących Dyrektywach
CE

Nieprasować

Niewykręcać

Nieprzekłuwać

Nie suszyć w suszarce
bębnowej

Niewybielać

Suszyć na szuszarce

Trzymaćzdalaodwilgoci

Trzymać z dala od źródeł
ciepła

Nieprać wpralce

Prać ręcznie

Niepraćchemicznie

10

Urządzenie Klasy II

Dla dzieci powyżej 3 roku
życia

Znaki ostrzeżeń i symbole, które mogą pojawiać się w instrukcji i na urządzeniu są istotne
by zapewnić bezpieczne korzystanie z zakupionego sprzętu. Ich znaczenie objaśnia tabela:
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ProduktposiadacertyfikatCE

PRODUCENT:
FLAEMNUOVAS.p.A.
VIACOLLI
STORICI,221
25010S.MARTINOD/B(BRESCIA)-ITALY
MadeinChina/WyprodukowanowChinach

DYSTRYBUTOR:

Novamed
Sp.zo.o.
ul. Traktorowa 143; 91-203 Łódź, Poland
Infoliniapomocyiwsparciatechnicznego:887110066
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