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ŠILDOMAS PAKLOTAS IMETEC IM6114C

NAUDOTOJO VADOVAS

Iliustracijos

Techniniai duomenys

ŠILDOMO ELEKTRINIO PAKLOTO NAUDOTOJO VADOVAS
Mielas pirkėjau, IMETEC dėkoja, kad pasirinkote mūsų gaminį. Esame tikri, kad liksite patenkinti produkto kokybe ir patikimumu, nes
tiek kurdami dizainą, tiek gamindami įrenginį pirmiausia galvojome būtent apie vartotojo patogumą.
Šios instrukcijos atitinka Europos standartą EN 62079.

SVARBŪS NURODYMAI. IŠSAUGOKITE JUOS ATEIČIAI!

DĖMESIO! Saugaus naudojimo taisyklės.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite saugumo taisykles bei perspėjimus ir
visuomet jų laikykitės. Išsaugokite šį iliustruotą vadovą, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti.
Jeigu perleidžiate prietaisą kitam asmeniui, pridėkite ir šias instrukcijas.
Jeigu gerai nesupratote tam tikros šio vadovo dalies arba jei kilo neaiškumų, kreipkitės į
bendrovę dar prieš pradėdami naudoti produktą – mūsų adresą rasite paskutiniame instrukcijos

puslapyje.

Saugumo taisyklės
• Išpakavę prietaisą, palyginkite jį su paklotu, pavaizduotu iliustracijose. Patikrinkite, ar įtaisas nepatyrė žalos

transportuojamas ir ar jam netrūksta sudedamųjų dalių. Jei abejojate, verčiau nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotą

techninės priežiūros centrą.
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• Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimu. Laikykite pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie žaisdami su plastiku

neuždustų.

• Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso etiketėje nurodyta srovės įtampa sutampa su Jūsų

namuose tiekiamos elektros srovės įtampa. Etiketę rasite ant prietaiso.

• Šis prietaisas naudotinas tik pagal paskirtį, tai yra kaip šildomas elektrinis paklotas, skirtas naudoti namuose. Bet koks
kitoks jo pritaikymas yra netinkamas ir potencialiai pavojingas.

• Vaikai, sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neprityrimo,
prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrimi už juos atsakingo asmens.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
Šio prietaiso neturėtų naudoti nejautrūs karščiui žmonės ir asmenys, kurie nesugebėtų adekvačiai reaguoti į perkaitimą.
Vaikai gali naudoti prietaisą tik tuomet, jei prieš tai buvo tinkamai apmokyti saugiai naudotis prietaisu arba jei prietaiso
nustatymus parenka tėvai ar globėjai.

• DĖMESIO: DRAUDŽIAMA naudoti jaunesniems nei 3 metų vaikams. Tokio amžiaus vaikai yra per maži, kad
sugebėtų tinkamai reaguoti į galimą perkaitinimą.

• NEREGULIUOKITE šildymo temperatūros drėgnomis rankomis.

• NIEKADA, norėdami ištraukti kištuką iš rozetės, netraukite už laido ar paties pakloto.

• Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kai pakloto nebenaudojate, taip pat kai jį taisote ar valote.

• Pastebėję defektą ar prietaisui prastai veikiant, jį išjunkite ir nemėginkite taisyti patys. Jeigu taisymas būtinas, kreipkitės į
autorizuotą techninės priežiūros centrą.

• Jei apgadintas prietaiso laidas, pakeiskite jį nauju techninės priežiūros centre – taip išvengsite pavojaus sveikatai.

• Naudokite prietaisą tik su ant etiketės nurodyto modelio valdymo įrenginiais.

• NELAIKYKITE valdymo pultelio po pagalvėmis, paklodėmis ar tarp patalynės, kai prietaisas įjungtas.

• Reguliariai tikrinkite, ar prietaisas nenusidėvėjęs ir nepažeistas. Jei pastebėjote pakenkimą ar panaudojote prietaisą
netinkamai (ne pagal instrukcijas), prieš vėl naudodami paklotą, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą.

• Venkite palikti įjungtą paklotą per naktį, jei naudojate širdies stimuliatorių. Galite naudoti paklotą lovai sušildyti, bet prieš
užmigdami išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės.

• NENAUDOKITE ant sulankstomos lovos arba užtikrinkite, kad paklotas ir jo laidas nebūtų prispausti.

• NELANKSTYKITE pakloto.

• Prietaisas nepritaikytas naudoti medicininėms reikmėms ligoninėse.

• NENAUDOKITE prietaiso, jei jis sušlapęs.

• NENAUDOKITE prietaiso naminiams gyvūnams sušildyti.

• NENAUDOKITE pakloto perlenkto ar sulankstyto.

• NEPERDURKITE smeigtukais ar adatomis.

Naudojami simboliai
II apsaugos klasė

Dėmesio!

Draudžiama

Paruošimas naudoti
Elektrinio pakloto užtiesimas [A-B pav.]
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SVARBU! Tieskite paklotą tarp čiužinio ir paklodės. Nenaudokite pakloto kaip įprastos antklodės, t.y. neklokite jo ant lovoje

gulinčių žmonių.

• Patieskite elektrinį paklotą tiesiai ant čiužinio taip, kad pakloto pusė su kištuku (1) būtų nusukta į čiužinį.

• Įsitikinkite, kad šildomas paklotas visuomet gerai ištiesintas.

• Patieskite ant pakloto paklodę ir tuomet įprastai paklokite lovą.

Naudojimas
Temperatūros valdymo pultelio prijungimas ir atjungimas [B pav.]

SVARBU! Naudokite šildomą paklotą tik su pridėtu valdymo pulteliu. Jo modelis nurodytas ant etiketės.

• Įkiškite kištuką (2) į rozetę (1), kad prijungtumėte temperatūros valdymo įrenginį prie šildomo pakloto.

• Jei Jūsų modelis pritaikytas dvigulei lovai, tą patį padarykite ir su antru kištuku.

• Norėdami ištraukti kištuką (2), paspauskite kištuko šone esančius mygtukus (1).

Elektrinio pakloto įjungimas ir tinkamos temperatūros nustatymas [C pav.]

SVARBU! NELAIKYKITE valdymo pultelio po pagalvėmis ar paklodėmis, kai prietaisas įjungtas.

• Įstatykite prietaiso kištuką į maitinimo lizdą. Įjunkite elektrinį paklotą bent vieną valandą prieš eidami miegoti.

Temperatūros valdymo pulteliu pasirinkite 2 lygį (maksimalią temperatūrą). Praėjus maždaug valandai, lova bus maloniai

įšilusi.

• Jei kambaryje labai šalta, įjunkite elektrinį paklotą dvi ar tris valandas prieš miegą.

• Jei norite, kad paklotas būtų šiltas visą naktį, prieš eidami miegoti valdymo pulteliu parinkite 1 (minimalų) temperatūros

lygį. Nepalikite nustatyto 2 (maksimalios temperatūros) lygio. Norėdami išjungti elektrinį paklotą, pasirinkite 0 nustatymą

ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

Išjungimas

Valdymo pultelio nugarinėje dalyje rasite išjungimo mygtuką (8) [C pav.]. Paspauskite jį ir ištraukite kištuką iš rozetės.

Valymas ir priežiūra
Elektrinį paklotą leidžiama skalbti. Kad tinkamai prižiūrėtumėte paklotą, žr. ant etiketės esančius simbolius.

Skalbkite 40°C temperatūroje Leidžiama mechaniškai džiovinti

žemesnėje nei 40°C temperatūroje

Draudžiama balinti Nelyginkite

Chemiškai valyti negalima

Pakloto skalbimas

• Prieš pradėdami skalbti išjunkite temperatūros valdymo pultelio laidą iš maitinimo lizdo taip, kaip parodyta B pav.

• Prieš skalbdami išmatuokite elektrinio pakloto matmenis, kad, paklotą išdžiovinus, žinotumėte, ar jis nesusitraukė.

Skalbimas mašina

• Jei skalbiate paklotą mašina, pasirinkite 40°C temperatūrą ir delikatiems skalbiniams skirtą programą.

• Pasirinkite nedidelį gręžimo greitį. NENAUDOKITE ypač greito gręžimo funkcijos.

Skalbimas rankomis

• Jei skalbiate paklotą rankomis, tai darykite ne aukštesnėje nei 40°C temperatūroje.

• Naudokite delikatiems skalbiniams skirtą skystą muilą. Laikykitės ant pakuotės nurodytų kiekių.

Džiovinimas

• Nustatykite žemą džiovyklos temperatūrą.

• Pakabinkite elektrinį paklotą, nenaudodami spaustukų, kad nepažeistumėte elektrinių prietaiso dalių.
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• NENAUDOKITE elektrinio pakloto, kol jis visiškai neišdžiūvo.

Šildomo pakloto džiovinimas

• Pakabinkite elektrinį paklotą džiovinti kuo mažiau sulenktą. Geriausia kabinti jį dar drėgną ir ištiesintą, patraukiant už kraštų.

Jei reikia, pakartokite procesą keletą kartų, kol paklotas visiškai išdžius.

• Užtikrinkite, kad laidai nebūtų persisukę ar susinarplioję. Patikrinkite, ar laidai nesusisukę, ištiesdami paklotą prieš šviesos

šaltinį.

• Jei, pakabinus paklotą džiovinti, įvyksta su laidais susiję gedimai ar pakinta pakloto dydis, kreipkitės į autorizuotą

„Imetec“ klientų aptarnavimo centrą, kad jo specialistai apžiūrėtų Jūsų prietaisą.

Elektrinio pakloto laikymas ir saugojimas

DĖMESIO! Prieš padėdami sulenktą prietaisą saugoti, leiskite jam visiškai atvėsti.

SVARBU! Kai nenaudojate prietaiso, nedėkite ant jo daiktų, kurie galėtų pakeisti jo formą ar priversti raukšlėtis.

Prietaiso audeklas bėgant laikui gali švelniai pagelsti. Šis pokytis produkto saugumui ir/ar efektyviam veikimui įtakos nedaro.

Reguliarus tikrinimas

Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas ir nenusidėvėjęs prietaisas ir jo laidas. Pastebėję pakenkimą ar prietaisui pradėjus blogai veikti,

kreipkitės į „Imetec“ techninės priežiūros centrą. Taip pat rekomenduojame kreiptis į „Imetec“ techninės priežiūros centrą bent

kartą kas 3 metus, kad jo specialistai profilaktiškai patikrintų Jūsų elektrinio pakloto veikimą.

Prietaiso išmetimas

Produkto pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Jas išmeskite laikydamiesi galiojančių aplinkos apsaugos standartų.

Atitarnavęs prietaisas išmetamas laikantis Europos standarto 2002/96/EC. Kad nebūtų teršiama aplinka, prietaisą

sudarančios medžiagos turi būti perdirbamos. Norėdami daugiau sužinoti apie antrinį atliekų panaudojimą, kreipkitės į vietinę

atliekų tvarkymo įmonę ar pardavėją.

Techninė priežiūra ir garantija
Norėdami įsigyti atsarginių dalių ar remontuoti prietaisą, susisiekite su IMETEC įgaliotu pirkėjų aptarnavimo ir techninės priežiūros

centru. Apsilankykite mūsų interneto svetainėje arba paskambinkite žemiau nurodytu numeriu.

Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Išsamesnės informacijos ieškokite garantiniame lapelyje.

Jei prietaiso naudojimo ir priežiūros taisyklių, nurodytų šiame pirkėjo vadove, nepaisoma, gamintojo garantija negalioja.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt


