
Návod k použití 
 

Upozornění: Důležité pokyny. 
 

Uchovejte! 

 

 

- Přístroj používejte pouze s označenou elektronikou. 

- Pokud není v užívání, uložte přístroj na chladné a větrané místo. Před uložením nechte zcela 

oschnout. 

- Před vyčištěním nechte přístroj vychladnout. 

- Během skladování neskládejte a neodkládejte na elektrickou deku. 

- Pravidelně přístroj kontrolujte zda není opotřebený nebo poškozený. V případě poškození, špatného 

použití nebo jiné závady, vraťte tento přístroj prodejci. Neuvádějte znovu do chodu! 

- Toto zařízení nesmí být používáno pro lékařské účely v nemocnicích. Je určeno výhradně pro domácí 

mazlíčky. 

- Přístroj nepoužívejte, pokud je mokrý! 

- Nepoužívejte přístroj na zvířata, která jsou citlivá na teplo. 

 

- Uchovávejte mimo dosah dětí do 3 let! Riziko přehřátí a vzplanutí! 

 

- Přístroj nemyjte! 

 

- Vyhněte se kontaktu s jehlami a jinými ostrými předměty! 

 

- Použití u dětí starších 3 let by mělo být pouze pod dohledem. Pokud není zajištěn odpovídající 

dohled, mělo by být dítě vyškoleno v provozu a bezpečnosti. 

- Používejte přístroj pouze s napájecím typem DC500. 

- Používejte přístroj pouze pod uvedeným nízkým napětím. 

- Kabel, který je součástí objednávky, uchovávejte mimo dosah zvířat a chraňte před poškozením. 

- Pokud je spojovací materiál poškozen, zašlete výrobek zpět výrobci nebo na zákaznický servis. 

- Opravy musí být prováděny kvalifikovanými pracovníky, aby se zabránilo zranění! 

 

Použití: 

1. Otevřete obal, vyjměte elektrickou deku a adaptér a položte jej na hladký, čistý povrch. 

2. Připojte kabel typu DC k dece 12 VDC 1A adaptérem. 

3. Zapojte adaptér do elektrické zásuvky a elektrická deka začne topit. 

4. Pokud chcete přestat topit, vypojte zástrčku ze zásuvky. Uložte podložku na chladné, větrané místo. 

5. Podložka může být používána spolu s dodaným potahem, stejně jako v jiných pelíšcích. 

 

Čištění: 

1. Před čištěním se ujistěte, že je adaptér odpojený a elektrická deka je zcela vychladlá. 

2. Elektrickou přikrývku lze otřít vlhkým hadříkem nebo vlhkou houbou. 

3. Uložte deku po vyčištění na dobře větraném, chladném místě, aby mohl přístroj zcela oschnout. 


