
Elektrická přikrývka
Návod k obsluze a péči

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Aby bylo možné využít naši elektrickou přikrývku

na maximum, přečtěte si pozorně návod k obsluze, který je nutné dodržovat.

Bezpečnostní instrukce

1. Tato vyhřívaná deka byla vyvinuta a otestována podle evropských bezpečnostních standardů. 
2. Vyhřívaná deka je určena pro použití celou noc.
3. Elektronický senzor ve vaší vyhřívané dece chrání před přehřátím s automatickou ochranou proti 

přehřátí.
4. Bezpečnostní systém trvale sleduje teplotu vyhřívané deky. Pokud je teplota příliš vysoká, ochrana 

proti přehřátí vypne elektrickou přikrývku a spínač již nebude možné aktivovat. Přestože je vaše 
elektrická deka vybavena tímto bezpečnostním systémem, je třeba dodržovat následující pokyny. 

5. Pokud byla Vaše elektrická deka poškozena, je nutné odpojit napájení. Opravu smí provádět pouze 



pověřená osoba, musí mít odpovídající kvalifikaci a být náležitě poučeni a vyškoleni.
6. Před prvním připojením vyhřívané přikrývky zkontrolujte, zda napájecí zdroj odpovídá údajům v 

pokynech pro všité chrániče.
7. Elektrické přikrývky jsou konstruovány výhradně jako přikrývky vyhřívané. Vkládají se mezi matraci a 

prostěradlo.
8. Pravidelně kontrolujte, zda není vyhřívaná deka ohnutá.
9. Pravidelně kontrolujte, zda je elektrické připojení bezpečně a pevně připojeno k elektrické dece. 
10. Pravidelně kontrolujte opotřebení nebo poškození kabelů a dálkového ovladače. 
11. Pokud jsou kabely, spínač zařízení nebo napájecí zdroj poškozené, mohou být opraveny pouze 

autorizovanou odbornou firmou.
12. Pokud přikrývku nepoužíváte, doporučujeme ji skladovat v původním obalu na suchém místě, aniž 

byste ji při uložení zmáčkli. Před uložením ji nechte nejprve vychladnout.
13. Doporučujeme nechat spínač zařízení v poloze 2 nebo 3 po dobu jedné až dvou hodin před spaním. 

Poté můžete přepnout na pozici 1 na delší dobu (v závislosti na vašich osobních potřebách).
14. Odnímatelnou řídící jednotku lze provozovat pouze s modelem QDK11-D, což je uvedeno v pokynech

pro péči. 
15. Vyhřívaná deka není určena pro použití v nemocnicích.
16. Vyhřívaná deka není schválena pro použití bez dozoru dětmi nebo batolaty.
17. Vyhřívaná deka je povolena pouze pro lidské použití, nikoli pro zvířata. 
18. Vyhřívaná přikrývka nesmí být používána osobami, které jsou příliš citlivé na teplo nebo nejsou 

schopny na teplo reagovat.
19. Vyhřátou přikrývku nesmějí používat děti do 3 let, pokud nebyl ovládací spínač přednastaven 

dospělým dozorem nebo pokud nebylo dítě odpovídajícím způsobem vyškoleno a nebylo poučeno o 
používání ovládací jednotky.

20. Vyhřátou přikrývku mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi pouze pod dohledem.

21. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.
22. 22. Vyhřívanou deku se nepoužívejte, pokud je mokrá.
23. Děti mladší tří let by tuto vyhřívanou přikrývku neměly používat kvůli své neschopnosti reagovat na 

přehřátí.
24. Po 3 letech se doporučuje nechat vyhřívanou přikrývku zkontrolovat a opravit kvalifikovanou a 

autorizovanou odbornou společností.
25. Pokud ji nepoužíváte, úhledně ji složte nebo srolujte na topných tělesech bez ostrých ohybů a 

neskladujte na ni jiné předměty.
26. Před uskladněním nechejte vyhřátou přikrývku vychladnout.
27. Neskládejte, pokud jsou na dece položeny jiné předměty.
28. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn.

Návod k použití:

1. Před použitím nového zařízení je důležité si pozorně přečíst všechny pokyny i přesto, že jste se 

zařízením obeznámeni.

2. Vaše elektrická deka by měla být umístěna přímo na matraci (s napájecím kabelem poblíž polštáře). 

Pokud používáte chránič matrace, měl by být umístěn přes elektrickou přikrývku.

3. Ujistěte se, že elektrická deka má velikost vaší matrace. Nepoužívejte elektrickou deku na nadměrně 

velkou matraci ani na matraci menších rozměrů. 

4. V každém rohu elektrické deky jsou elastické pásky pro připevnění elektrické deky k matraci. Popruhy

musí být položeny kolem rohů matrace. Ve výsledku by elektrická deka měla ležet rovně a 

rovnoměrně na matraci a neměla by se pokrčit

5. Velikost elektrické přikrývky je navržena tak, aby rovnoměrně distribuovala teplo. Elektrická deka 

nesmí být umístěna mezi matraci a boční panely.

6. Když je elektrická deka bezpečně připevněna k matraci, lze připojit napájecí zástrčku. Pružný kabel a 

spínač musí být uloženy mimo postel a nesmí být vystaveny vlhkosti z exponovaných oblastí, jako 

jsou otevřená okna.

UJISTĚTE SE, ŽE JE ELEKTRICKÁ PŘIKRÝVKA ZCELA ROZPROSTŘENA, POKUD DOCHÁZÍ K 

JEJÍMU NAHŘÍVÁNÍ. NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE MÍT VÝSLEDEK PŘEHŘÁTÍ.



Ochrana proti přehřátí:

Všechny elektrické přikrývky jsou vybaveny naším ochranným systémem proti přehřátí.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE MÍT NÁSLEDEK PŘEHŘÁTÍ. TENTO BUDE SPOUŠTĚT 

OCHRANU PROTI PŘEHŘÁTÍ A DEAKTIVACI STROPU ELEKTRICKÉHO TOPENÍ.

1. Elektrickou deku používejte pouze jako vyhřátou deku. Použití pro futony nebo podobné systémy 

postelí se nedoporučuje.

2. Tato deka není určena pro polohovací postel, ale pokud ji používáte na polohovací posteli, ujistěte se,

že deka neklouzala a aby nebyl zachycen napájecí kabel.

3. Ujistěte se, že topná plocha na obou stranách postele nevyčnívá nebo nevisí přes matraci a že jste si 

před použitím pečlivě přečetli pokyny.

4. Dlouhodobé používání na nejvyšší úrovni může z dlouhodobého hlediska způsobit popáleniny kůže. 

5. Do vyhřívané deky se nesmí nic dávat.

6. Nepoužívejte vyhřívanou přikrývku srolovanou nebo složenou.

7. Napájecí zdroj udržujte mimo otevřená okna.

8. Nepoužívejte jehly ani ostré předměty, mohlo by dojít k poškození elektrického systému.

9. Ujistěte se, že se tato deka používá pouze se správným zdrojem střídavého napětí.

10. Dodané kabely a spínače musí být pokud možno ponechány mimo postel.

11. Elektrická deka se nesmí zapínat, pokud je mokrá nebo není úplně rozprostřená.

12. Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky a pokud se vyhřívaná deka nepoužívá, musí být odpojena 

od napájení.

13. Elektrická přikrývka se smí používat pouze tehdy, když je úplně rozprostřená, aby nedošlo k přehřátí. 

Je bezpodmínečně nutné pravidelně kontrolovat vyhřívání přikrývky.

14. Při používání elektrické přikrývky by se ložní prádlo nemělo pokládat na přikrývku. Nepokládejte těžké

předměty na přikrývku, ani ve složeném stavu nebo v kufru.

15. Elektrickou deku neumisťujte pod polštáře nebo další přikrývky.

16. Tato elektrická deka by se neměla prát v pračce nebo chemicky čistit. Čisticí kapalina může mít 

nepříznivý vliv na izolaci nebo potah elektrické deky.

17. Lidé, kteří trpí zvlhčováním postele, by neměli používat elektrickou přikrývku.

18. Pokud zaznamenáte něco neobvyklého nebo vadného, okamžitě přestaňte produkt používat a 

kontaktujte výrobce.

19. Elektrická přikrývka by měla být pravidelně kontrolována, zda-li nevykazuje známky opotřebení, 

zejména u řídící jednotky a kabelu. Pokud je viditelné opotřebení, měla by být deka okamžitě vrácena

výrobci ke kontrole a opravě. Údržbu musí provádět kvalifikovaný odborník, který musí být náležitě 

poučen a vyškolen.

20. Doporučuje se dodržovat pokyny pro praní při malém znečištění.

21. Elektrická deka se nesmí používat ve spojení s vodní postelí.

22. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Není vhodné pro použití v nemocnicích.

Upozornění:
Nenarušujte vnitřní zařízení deky. Neoprávněné změny ruší platnost záruky. Ohledně opravy nebo 
výměny v rámci záruky se obraťte na výrobce. Toto zařízení není schváleno pro průmyslové nebo 
komerční použití, je určeno pouze pro domácí použití.



  Doporučené pokyny k čištění:
Před čištěním elektrické přikrývky ji vypněte a vytáhněte zástrčku. Nechejte vyhřátou přikrývku alespoň na 
deset minut vychladnout. Zašpiněné místo by mělo být jemně ošetřeno čisticím prostředkem určeným na 
vlněné textilie nebo jemným mýdlem ve vlažné vodě, místo poté jemně otřete vlažnou vodou. Stlačte 
ošetřenou oblast mezi dvěma ručníky, aby se vsála voda. Setřete do sucha. Elektrická deka by neměla být 
zavěšena svisle a s dalším vlhkým nebo mokrým prádlem.

Poznámka k likvidaci
Toto zařízení nesmí být likvidováno spolu s domovním odpadem. Každý spotřebitel je povinen odevzdat 
veškerá elektrická nebo elektronická zařízení bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky či nikoli, na 
sběrném místě ve městě nebo v maloobchodě, aby bylo možné jej ekologicky zlikvidovat. Informace o 
likvidaci vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

Varování
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn.
Dbejte na to, aby se balicí fólie nedostala do rukou dětí. Hrozí nebezpečí udušení.


