
Džiovinimas
• Jei naudojate džiovinimo mašiną, pasirinkite žemą temperatūrą.
• Jei džiovinsite lauke, pakabinkite antklodę taip, kad segtukais nesuspaustumėte elektrinių jos

dalių.
• Nenaudokite antklodės, kol ji visiškai neišdžius.

Džiovinimas lauke
• Pakabinkite antklodę ant virvės kai ji vis dar drėgna. Kol ji džius, daug kartų patampykite

vertikalią antklodės dalį nuo vieno galo iki kito.
• Patikrinkite, ar laidai neužsispaudė ir nesusilankstė.
• Jei po džiovinimo iškyla problemų su laidais arba antklodės dydis pakinta, susisiekite su

autorizuotu techninės priežiūros centru.

PRIETAISO LAIKYMO S ĄLYGOS

Dėmesio: prieš sulankstydami ir padėdami antklodę į vietą, leiskite jai visiškai atšalti.

Svarbu: nedėkite jokių kitų objektų ant antklodės: ji gali deformuotis.
Laikui bėgant, audinys gali pagelsti. Tai neturi jokiosįtakos prietaiso veikimui ir saugumui.

REGULIARIOS PATIKROS
Nuolatos tikrinkite prietaisą. Jei pastebėsite nusidėvėjimo ar pažeidimo požymių, pristatykite
prietaisą į autorizuotą techninės priežiūros centrą. Rekomenduojame pristatyti antklodę į centrą
apžiūrai kas 3 metus.

TINKAMAS NEBENAUDOJAMO PRIETAISO IŠMETIMAS

Produktoįpakavimomedžiagospagamintosiš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas
tinkamubūdu ir atsižvelkite į aplinkosapsaugosstandartus.

Prietaisasturi būti pašalintaslaikantisEuroposStandarton. 2002/96/ECinstrukcijų.
Prietaisą sudarančios medžiagosturi būti perdirbtos:tai padės išvengtiaplinkostaršos.
Susisiekitesusavovietineatliekų tvarkymoįmonear prekybininkudėl papildomos

informacijos.

GARANTINIS APTARNAVIMAS

Jei jums prireiktų atsarginių prietaiso dalių arba jis sugestų, susisiekite su autorizuotu IMETEC
techninės priežiūros centru. Prietaisui taikoma gamintojo garantija. Daugiau informacijos apie
garantines sąlygas rasite garantiniame talone. Naudojimo instrukcijų nepaisymas panaikina
prietaisui suteikiamą garantiją.

IMETEC Elektrin ė antklodė
IM-6467L

Naudojimo instrukcijos

Mielas naudotojau,

IMETEC dėkoja, kad pasirinkote šį produktą. Mes esameįsitikinę, kad jūs įvertinsite kokybę,
patikimumą ir dėmesį pirkėjui, nes tai veiksniai, kurie lydėjo produkto sukūrimo ir pagaminimo
procesą. Naudojimo instrukcijos parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.

SVARBU!
Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas ir j ų
visuomet laikykitės. Išsaugokite instrukcijas, jei ateityje iškiltų klausimų, ir nepamirškite j ų
perduoti kitam asmeniui, kuris naudosis prietaisu.
Jei iškiltų neaiškumų dėl prietaiso naudojimo, susisiekite su autorizuotu IMETEC techninės
priežiūros centru.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS
• Išpakavę prietaisą patikrinkite, ar jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po

transportavimo. Jei kyla abejonių, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį autorizuotam
IMETEC aptarnavimo centrui. Peržvelkite iliustracijas irįsitikinkite, kad gavote visas prietaiso
dalis.

• Neleiskite vaikams žaisti suįpakavimo medžiagomis! Plastikinius maišelius laikykite toliau
nuo kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami.

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

• Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį: kaip elektrinę antklodę, skirtą naudojimui namuose.
Bet koks kitokios paskirties naudojimas laikomas netinkamu ir pavojingu.

• Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių,
fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia
priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.

• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
• Prietaisu draudžiama naudotis asmenims, kurie nejaučia karščio arba yra jam jautrūs.
• Neleiskite prietaisu naudotis vaikams, jei antklodės temperatūra nebuvo iš anksto nustatyta

suaugusiojo arba jei vaikai nebuvo apmokyti juo naudotis.
• Dėmesio: prietaisas nėra tinkamas naudoti vaikams, jaunesniems nei 3 metai: jie nesugeba

reaguotiį per didelį karštį.
• Nereguliuokite temperatūros šlapiomis rankomis.
• Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo.
• Prieš valydami prietaisą ir kai juo nesinaudojate, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Jei prietaisas pažeistas arba blogai veikia, išjunkite jį ir daugiau nemėginkite naudoti. Bet kokie

taisymo darbai turi būti atliekami tik autorizuotame techninės priežiūros centre. Jei pažeistas
prietaiso laidas, jis taip pat tvarkomas autorizuotame centre.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt



• Nepadėkite valdymo pultelio po pagalve, antklode ar lovatiese kaiprietaisas yraįjungtas.
• Dažnai tikrinkite prietaisą. Jei pastebėsite susidėvėjimo žymių ar prietaisas buvo naudojamas

neteisingai, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.
• 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 lovos su pakeliamu priekiu arbaįsitikinkite, kad elektrinė antklodė ir jos laidas
nesusipainios ir neužstrigs lovoje.

• Nesukiškite antklodės į lovą.
• Prietaisas nėra skirtas naudoti ligoninėse.
• Nenaudokite šlapio prietaiso.
• Nenaudokite prietaiso gyvūnams sušildyti.
•••• Nenaudokite sulankstytos antklodės.
•••• Į antklodę nesmeikite adatų ar smeigtukų.

PARUOŠIMAS
Elektrin ės antklodės užtiesimas (Pav. A-B)

SVARBU!
Antklodę tieskite tik tarpčiužinio ir paklodės, o ne ant žmogaus.

• Elektrinę antklodę patieskite antčiužinio: antklodės dalis su kištuku (1) turi būti nukreipta į
apačią.

• Ištieskite antklodę.
• Ant elektrinės antklodės užtieskite paklodę. Baikite lovos klojimą kaip įprasta: uždėkite

antklodę ir lovatiesę.

NAUDOJIMAS
Temperatūros valdymo pultelio naudojimas (Pav. B)

SVARBU!
Prietaisą naudokite tik su komplekte esančiu valdymo pulteliu.

• Kad prijungtumėte antklodę prie temperatūros valdymo pultelio,įkiškite kištuką (2) į elektros
lizdą (1).

• Tą patį padarykite su antru kištuku (jei tai dvigulė antklodė).

• Kištuką (2) iš antklodės ištrauksite paspaudę ant lizdo (1) šonų esančius mygtukus.

Antklod ės įjungimas ir tinkamos temperatūros pasirinkimas (Pav. C)

SVARBU!
Nepadėkite valdymo pultelio po pagalve ar paklodėmis naudojimo metu.

• Įjunkite kištuką į lizdą. Elektrinę antklodę įjunkite likus mažiausiai 1 valandai ikiėjimo
miegoti. Pasirinkite maksimalią temperatūrą (2 lygis). Po 1 valandos, lova bus maloniai šilta.

• Jei kambaryje labai šalta, antklodę įjunkite likus 2 – 3 valandoms iki miego.
• Jei norite, kad antklodė jus šildytų visą naktį, nustatykite minimalią temperatūrą (1 lygis).

Nenaudokite maksimalios temperatūros. Jei norite antklodę išjungti, temperatūrą nustatykiteį
0 lygį ir ištraukite kištuką iš lizdo.

Išjungimas

Pasirinkite išjungimo funkciją kitoje valdymo pultelio pusėje (8) (Pav. C) ir ištraukite kištuką iš
lizdo.

VALYMAS IR PRIEŽI ŪRA
Elektrinę antklodę galima skalbti: patikrinkite etiketę su skalbimo simboliais.

Skalbti 40° C temperatūroje.

Nebalinti.

Nevalyti sausuoju būdu.

Džiovinti ne aukštesnėje nei 40° C temperatūroje.

Nelyginti.

Skalbimo instrukcijos
• Ištraukite kištuką iš temperatūros valdymo pultelio (Pav. B).
• Pamatuokite antklodę prieš ją skalbdami: tokiu būdu patikrinsite, ar jos matmenys išlieka tokie

patys po džiovinimo.

Skalbimo mašinos naudojimas
• Antklodę galima skalbti skalbimo mašinoje 40° C temperatūroje. Pasirinkite jautriems

audiniams skirtą programą.
• Nustatykite silpną gręžimą. Nenaudokite papildomos gręžimo programos.

Skalbimas rankomis
• Antklodė gali būti skalbiama rankomis ne aukštesnėje nei 40° C temperatūroje.
• Naudokite skystą, jautriems audiniams skirtą skalbiklį.


