
ELEKTRICKÁ VYHRIEVANÁ DEKA
NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku.
Pozorne si, prosím, prečítajte tento návod na používanie. Návod uschovajte aj k neskoršiemu 
nahliadnutiu. Ak predávate výrobok ďalšej osobe, predajte jej aj tento návod.

A) Elektrická vyhrievaná deka na jednolôžko 
Technické údaje:
Napätie: 230-340V 
Frekvencia: 50Hz
Príkon: 50W
Rozmer deky: 71 x 150cm
spotrebič II. triedy

B) Elektrická vyhrievaná deka na dvojlôžko
Technické údaje:
Napätie: 230-340V 
Frekvencia: 50Hz
Príkon: 2x70W
Rozmer deky: 143 x 187cm
spotrebič II. triedy

Použitie
1.   Deku rozprestrite na matrac. Kábel diaľkového ovládača by mal byť umiestnený pri rohu 

vankúša. 
2.  Uistite sa, že rozmer deky je vhodný pre Váš matrac. Nepoužívajte jednolôžkovú deku na 

dvojlôžko a naopak.
3.    Deku na matrac riadne upevnite (viď kapitola „Ako upevniť Vašu vyhrievanú deku“). Takto 

bude deka správne rozprestrená a vyvarujete sa jej zbytočnému opotrebeniu. Potom nor-
málne usteľte posteľ. Dbajte na to, aby ste deku nikde neprehli. Deku rozprestrite tak, aby 
nebola pod vankúšmi a podhlavníkmi.

4.  Uistite sa, že prepínač je v polohe „0“= vypnuté (poloha prepínača je zobrazená v okienku 
pod prepínačom). Keď budete mať deku riadne upevnenú na matrac, zapojte el. zástrčku 
do el. zásuvky. Prívodný kábel a kábel diaľkového ovládača musia viesť mimo posteľ a 
mimo dosahu okna alebo prostredia, ktoré je vystavené pôsobeniu vlhka.

5.   Vyhrievanie deky zapnete prepínačom: 
poloha 1 = minimálne vyhrievanie
poloha 2 = stredné vyhrievanie
poloha 3 = maximálne vyhrievanie
Odporúčame, predtým než si ľahnete do postele, na niekoľko minút nastaviť úroveň 2 
alebo 3. Po uľahnutí znížte úroveň na 1.
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jemne stlačte medzi dvomi uterákmi, aby sa absorbovala nadbytočná voda. Deku rozložte na 
rovnú plochu v tieni. Deku pri sušení NEVEŠAJTE.

Skladovanie
Keď budete chcieť deku uskladniť, nerolujte ju. 
Deku len opatrne a jemne poskladajte do pôvodného tvaru (netvorte ostré prehyby 
„na silu“). Deku uskladnite v samostatnom pevnom obale, na deku nič neklaďte.

Skladujte v suchom prostredí.

Ochrana životného prostredia:
Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, 
prístroj nevhadzujte do komunálneho odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odo-
vzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zadarmo.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť 
dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho
úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu 
môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Servis
V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. 
Pri použití výrobku sa riaďte pokynmi uvedenými v priloženom návodu na používanie.
Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili, alebo ste sa neriadili pokynmi 
uvedenými v návode na používanie.
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NEPONÁRAJTE 
DO VODY!

NEČISTIŤ
CHEMICKY!

NESUŠIŤ
V SUŠIČKE!

NEŽMÝKAŤ! NEŽEHLIŤ! NEPRAŤ!



6.  Pokiaľ deku nepoužívate, najskôr prepnite prepínač do polohy „0“. Potom odpojte 

el. prívodný kábel z el. zásuvky.

VAROVANIE: DEKA MUSÍ BYŤ PO CELÚ DOBU POUŽITIA RIADNE 
ROZPRESTRENÁ, NEPREHÝBAJTE JU!
Ako upevniť Vašu vyhrievanú deku
1. Rozprestrite deku na matrac. Káble nenechávajte pod dekou, musia viesť mimo posteľ.
2. Vyberte z plastového vrecka šnúrku na upevnenie.
3. Šnúrku prevlečte cez kovové krúžky a pevne zaviažte.

Ochrana proti prehriatiu
Táto el. deka je skonštruovaná s ochranou proti prehriatiu. Deka je chránená proti prehriatiu 
či poškodeniu prvkov, prvky zaisťujúce vznik tepla sa automaticky odpoja z funkcie, akonáhle 
je obvodom zaznamenané možné nebezpečenstvo prehriatia. 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

1. Denne kontrolujte, či je deka dôkladne rozprestrená a nie sú na nej žiadne záhyby.
2.   Používajte len pod sebou (ako plachtu). Nepoužívajte na futony alebo podobný ležadlový 

nábytok (nerovné postele).
3.  Neodporúčame používať na rozkladacích posteliach. Pokiaľ predsa len chcete použiť 

na rozkladacej posteli, uistite sa, že sa deka počas použitia nemôže prehnúť. 
4.  Uistite sa, že oblasť s káblami nevisí na žiadnej strane cez matrac. Uistite sa, že rozmer 

deky je vhodný na Váš matrac. Nepoužívajte jednolôžkovú deku na dvojlôžko 
a naopak.

5.  Prístroj nesmie byť používaný nesvojprávnymi osobami, malými deťmi či osobami 
necitlivými na teplo. Nepoužívajte prístroj na zvieratách.

6. Malé deti musia byť pod dohľadom dospelej osoby, aby sa s dekou nehrali.
7. Nenechávajte prístroj zapnutý, pokiaľ ho nepoužívate.
8. Deku nerolujte. 
9. Deku nepoužívajte zloženú alebo ohnutú. 
10. Nevpichujte do deky špendlíky ani ihly. 
11.   Skontrolujte, či je napätie na výkonovom štítku vášho prístroja v súlade so zdrojom elek-

trického prúdu. 
12. Prívodný kábel a kábel diaľkového ovládača musia viesť mimo posteľ (tak, ako je to možné).
13. Deku nezapájajte do el. prúdu, pokiaľ je vlhká alebo zložená. 
14.     Deka musí byť po celý čas riadne rozprestrená, aby nedošlo k prehriatiu.

Je bezpodmienečne nutné, aby bolo rozprestrenie deky pravidelne kontrolované.
15. Pokiaľ deku práve nepoužívate, vždy ju vypnite a odpojte z el. zásuvky.
16.    Lôžkoviny nesmú byť na posteli zložené, pokiaľ je deka zapojená do el. siete. 
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Nenechávajte na posteli ťažké predmety, pokiaľ je prístroj zapnutý (ako napríklad zložené 
deky, kufre).
17. Deku rozprestrite tak, aby na nej neležali vankúše a podhlavníky. 
18.  Deku NEPERTE ani nesušte v sušičke. Nikdy neponárajte prístroj do vody. Niektoré čistiace 

tekutiny môžu mať škodlivý efekt na izolačný materiál alebo poťah prístroja.
19. Osoby, ktoré trpia potením v posteli by nemali túto el. deku používať. 
20.    Pokiaľ zaznamenáte akýkoľvek neobvyklý efekt alebo chybu na prístroji, prístroj ihneď 

prestaňte používať a vypnite ho a odpojte z el. siete. Kontaktujte odborný servis.
21.   Prístroj často kontrolujte - ako deku, tak prívodné káble, diaľkový ovladač. Pokiaľ javí zna-

ky akéhokoľvek opotrebenia alebo nefunguje správne, prístroj nepoužívajte a kontaktujte 
odborný servis. Prístroj nikdy nerozoberajte. Všetky opravy smie vykonávať len autorizo-
vaný odborný servis.

22. Deku nesmiete používať na vodnej posteli.
23.    Počas prepínania do jednotlivých polôh môžete zaznamenať presvietenie modrého 

svetla. Toto NIE JE nebezpečné, tento jav je normálnym vedľajším efektom prepojenia 
medených kontaktov.

24. Odporúčame vykonať servisnú kontrolu prístroja po 3 rokoch.
25.    Keď budete chcieť deku uskladniť, nerolujte ju. Len ju opatrne a jemne poskladajte

do pôvodného tvaru (netvorte ostré prehyby „na silu“). Deku uskladnite samostatne
v pevnom obale, na deku nič neklaďte.

26. Zamedzte tlaku prehybov na prístroj.
27. Deku nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
28.    Prístroj je určený len na domáce použitie vo vnútorných priestoroch. Nejedná sa

o zdravotnícku pomôcku.
29. Prístroj odpojte ťahom za zástrčku, neodpájajte ťahom za kábel.
30. Nepoužívajte rozdvojky ani viaczásuvkové predlžovacie káble.
31. Nikdy sa nedotýkajte prístroja vlhkými alebo mokrými rukami.
32. Nenechajte prístroj vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko, atď.).
33.   Vždy sa poraďte s lekárom aj v prípade, že je Vaša pokožka citlivá. Dlhodobé použitie 

na maximálnom nastavení môže u osôb s citlivou pokožkou vyvolať reakciu vzniku
opuchov či iného poranenia pokožky. 

34.     Prístroj nesmú používať nemocní ľudia. Prípadne sa vždy o použití prístroja poraďte 
so svojím ošetrujúcim lekárom.

35.   Ak pocítite nevoľnosť alebo Vám bude pôsobenie tepla nepríjemné, bolestivé či pálivé, 
prístroj ihneď vypnite a odpojte z el. siete. 

36.    Nikdy deku nepoužívajte, pokiaľ ste pod vplyvom alkoholu, práškov znižujúcich pozor-
nosť (práškov na spanie, atď.) alebo sedatív.

Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže spôsobiť zranenie osôb či poškodenie 
prístroja. Vždy dodržujte uvedené inštrukcie!

Čistenie a údržba
Znečistené časti (fľaky) vyčistite špongiou. Môžete použiť prací prostriedok na vlnené tkaniny 
rozpustený vo vlažnej vode alebo jemné mydlo rozpustené vo vlažnej vode. Pokiaľ použijete 
prací roztok, pretrite miesto ešte 2x špongiou namočenou v čistej vlažnej vode. Očistenú časť 
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