
REGULIARIOS PATIKROS 
 

Nuolatos tikrinkite prietaisą ir jo maitinimo laidą. Jei pastebėsite nusidėvėjimo, pažeidimo požymių 
ar jis imtų blogai veikti, pristatykite prietaisą į autorizuotą techninės priežiūros centrą. 
Rekomenduojame pristatyti antklodę į centrą apžiūrai kas 3 metus. 
 

 
 

 
 

 
 Elektrin ė paklodė 

IM -6221L 
 

Naudojimo instrukcijos 
 

  SVARBU! 
Instrukcijose pateikta informacija susijusi su saugiu prietaiso naudojimu ir priežiūra. 
 

BENDROSIOS PASTABOS 
 

• Išpakavę prietaisą patikrinkite, ar jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po 
transportavimo. Jei kyla abejonių, nenaudokite prietaiso ir pristatykite jį į autorizuotą IMETEC 
aptarnavimo centrą.  

• Prieš jungdami prietaisą į elektros tinklą patikrinkite, ar prietaiso naudojama įtampa atitinka 
įtampą jūsų namuose. 

• Nenaudokite adapterių ir ilgintuvų. Jei jūsų namuose esantis elektros lizdas nėra tinkamas, 
leiskite kvalifikuotam specialistui jį pakeisti. 

• Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t. y., kaip elektrinė patklodė. Bet koks 
kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu. Gamintojas neprisiima atsakomybės 
dėl nuostolių ir žalos, atsiradusios netinkamai naudojant prietaisą. 

• Niekada nenaudokite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis. 
• Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. 
• Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.). 
• Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 
• Jei prietaisas ar apsauginis saugiklis sugestų ar imtų blogai veikti, išjunkite prietaisą ir daugiau 

nenaudokite. Susisiekite su autorizuotu IMETEC techninės priežiūros centru. 
• Kad išvengtumėte perkaitimo, visiškai išvyniokite maitinimo laidą naudojimo metu ir ištraukite 

kištuką iš elektros lizdo, kai prietaiso nenaudojate. 
• Jei valdymo pultelio laidas pažeistas, jį pakeisti gali tik autorizuoto IMETEC techninio 

priežiūros centro darbuotojai, kurie žino, kaip išvengti galimų pavojų. 
• Jei nutarsite nebenaudoti prietaiso, patariame ištraukti kištuką iš elektros lizdo ir perpjauti 

maitinimo laidą. Kad apsaugotumėte vaikus, pašalinkite visas pavojų keliančias prietaiso dalis. 
• Elektrinę paklodę tieskite tik tarp čiužinio ir kitos paklodės. Niekada nenaudokite jos kaip 

antklodės. 
• Neleiskite prietaiso naudoti neįgaliesiems, vaikams ar asmenims, kurie nejaučia karščio. 

Neleiskite prietaisu naudotis vaikams, jei antklodės temperatūra nebuvo iš anksto nustatyta 
suaugusiojo arba jei vaikai nebuvo apmokyti juo naudotis. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų 
su prietaisu. 

• Žmonės su širdies stimuliatoriais neturėtų naudoti prietaiso visą naktį. Jis gali būti naudojamas 
sušildyti lovą, bet po to turėtų būti išjungtas. Nepamirškite ištraukti kištuko iš elektros lizdo 
prieš eidami miegoti. 

• Nenaudokite prietaiso ant lovos su pakeliamu priekiu arba įsitikinkite, kad elektrinė paklodė ir 
jos laidas nesusipainios ir neužstrigs lovoje. 
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• Nesukiškite antklodės į lovą. 
• Nenaudokite sulankstytos antklodės. 
• Prietaisas nėra skirtas naudoti ligoninėse. 
• Nepadėkite valdymo pultelio po pagalve ar čiužiniu. 
• Dažnai tikrinkite prietaisą. Jei pastebėsite susidėvėjimo žymių ar prietaisas buvo naudojamas 

neteisingai, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru. 
• Laikui bėgant, paklodės medžiaga gali pagelsti. Tai neturi reikšmės prietaiso veikimui ir 

saugumui. 
• Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, 

fizinių ar kitokių negalių, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia 
priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.  

• Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.  
• Prieš padėdami prietaisą į vietą, leiskite jam atšalti. 
 

 
Prietaisas turi būti pašalintas laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų. 
Prietaisą sudarančios medžiagos turi būti perdirbtos: tai padės išvengti aplinkos taršos. 
Susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos 
informacijos. 

 

 Į paklodę nesmeikite adatų ar smeigtukų. 

 Nenaudokite perlenktos ar susiglamžiusios paklodės. 
 

NAUDOJIMAS 
 

Kaip patiesti elektrinę paklodę [Pav. A] 
Patieskite elektrinę paklodę (2) tiesiai ant čiužinio (1) (netieskite po pagalve). Ta paklodės pusė, 
kurioje yra kištukas (7), turi būti nukreipta į čiužinį. Gerai ištiesinkite paklodę. Ant jos patieskite 
paprastą paklodę (3). Tuomet baikite kloti lovą kaip įprasta: užtieskite antklodę (4) ir lovatiesę (5).  
 
Kaip pritvirtinti temperat ūros valdymo pultelį [Pav. B] 
Elektrinė paklodė gali būti naudojama tik su komplekte esančiu pulteliu ar jungikliu. 
Kad pultelį prijungtumėte prie paklodės, įkiškite kištuką (7) į pultelio lizdą (6). Jei jūsų paklodė 
dviguba, įjunkite kištuką į lizdą ir kitoje pusėje. Kad lovą kloti būtų paprasčiau, patariame nuimti 
lizdus (6) nuo paklodės: paspauskite ant abiejų kištuko (7) pusių esančius spaustukus. 
 
Kaip įjungti paklod ę ir pasirinkti tinkam ą temperatūrą 
Svarbu: nedėkite valdymo pultelio po pagalve ar lovatiese, kai jis įjungtas. 
Prieš skaitydami toliau, patikrinkite komplekte esančio pultelio rūšį. 
• Pultelis su dviem temperatūros režimais [Pav. C] 
Įjunkite kištuką į elektros lizdą. Paklodę įjunkite bent 1 valandą prieš eidami miegoti. 
Temperatūros valdymo jungiklį nustatykite į 2 padėtį (maksimali temperatūra). Maždaug po 
valandos, lova bus maloniai šilta. 
Jei kambarys labai šaltas, paklodę įjunkite likus dviem ar trims valandoms iki miego. 
Jei norite, kad paklodė išliktų šilta visą naktį, prieš eidami miegoti jungiklį pastumkite į 1 padėtį 
(minimali temperatūra). Nenaudokite 2 padėties (maksimali temperatūra). Kad išjungtumėte 
prietaisą, jungiklį pastumkite į 0 padėtį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.  

• Pultelis su automatiniu laikmačiu [Pav. D] 
Naudojant laikmatį, galima pasirinkti du automatinio išjungimo variantus: po 75 minučių arba po 
12 valandų. Kad įjungtumėte paklodę, kištuką įjunkite į elektros lizdą. Jungiklį (8) nustatykite į 
norimą padėtį (priklausomai nuo pasirinkto išsijungimo laiko). Oranžinė LED lemputė (10) 
užsidegs. Prietaisas aktyvuotas. Vos tik pasirinksite išsijungimo laiką, paklodė ims kaisti ir 
išsijungs praėjus nustatytam laikui. Artėjantį išsijungimą rodo mirksinti lemputė (9). Norėdami 
nustatyti temperatūrą [Pav. D], pasukite temperatūros valdymo ratuką (11). 
Prietaisą įjungus, rekomenduojama naudoti maksimalią temperatūrą (8/9). Prieš eidami miegoti, ją 
sumažinkite pasirinkdami 1 – 4 režimą (žr. lentelę A). 

 
Lentelė A. Temperatūros režimai 
1 - 4 Naktinis režimas 
5 - 7 Išankstinis pašildymas: vidutinė temperatūra 
8 - 9 Išankstinis pašildymas: aukšta temperatūra 
 
Lova taps maloniai šilta po 10 minučių, bet nustatyta maksimali temperatūra bus pasiekta po 20 – 
30 minučių. Jei prietaisą norite išjungti, pastumkite jungiklį (8) į padėtį „OFF“ ir ištraukite 
kištuką iš lizdo. Jei norite pakeisti automatinio išsijungimo laiką, vėl nustatykite jungiklį (8) ties 
„OFF“, palaukite keletą sekundžių ir pastumkite jį į norimą padėtį. Kai kitą rytą kelsitės iš lovos, 
rekomenduojama prietaisą išjungti. 
 

SKALBIMAS IR DŽIOVINIMAS 
 

Šildoma paklodė gali būti skalbiama, nes visos jos elektrinės dalys ir kištukai turi nuo vandens 
patekimo apsaugantį izoliacinį sluoksnį. Vilnones paklodes rekomenduojame skalbti rankomis 
drungname vandenyje (40° C). Iš poliesterio pagamintas paklodes galite skalbti skalbyklėje 40° C 
temperatūroje pasirinkę programą jautriems audiniams („delicate“). Paklodę skalbkite tik tuomet, 
kai ji yra labai nešvari, nes pernelyg dažnas skalbimas gali jai pakenkti. Bet kokiu atveju, 
neskalbkite jos dažniau nei 2 – 3 kartus per metus. 
 

 
Skalbimas rankomis: 
• Nuo paklodės nuimkite valdymo pultelį [Pav. B]. 
• Drungname vandenyje (maks. 40° C) ištirpinkite neutralią skalbimo priemonę.  
• Pamirkykite paklodę 15 minučių. 
• Gerai išskalaukite vėsiu vandeniu, bet negręžkite ir nespauskite jos: tiesiog nupurtykite. 
• Patieskite paklodę ir leiskite jai natūraliai džiūti lauke keletą dienų. 
• Nenaudokite paklodės, jei ji vis dar drėgna. 
  

PRIETAISO LAIKYMAS 
 

Paklodę geriausia laikyti ištiestą ant lovos. Jei jos nenaudojate, laikykite sausoje vietoje. Ant 
viršaus nedėkite sunkių daiktų. 

 Nevalyti sausuoju būdu. 
 

Nedžiovinti būgne. 

 
Skalbti rankomis (40° C) 

 

Nebalinti  
Plokščias džiovinimas 

 
Negręžti 

 
Nelyginti 


