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MELEGÍTŐ PÁRNA 

Köszönjük, hogy termékünket választotta. 

Első használat előtt kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi 

használatra. 

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK ÉS A KÉSZÜLÉK MEGFELELŐ HASZNÁLATA: 

1. A jótállás ideje alatt ajánlott megőrizni az eredeti csomagolást és a vásárlást igazoló

dokumentumot, amely egyben garanciajegy is egyben reklamáció esetén. Szállítás

közben a készüléket az eredeti csomagolásába kell helyezni.

2. Az első használat előtt távolítsa el a csomagolást, és vegyen ki mindent a belsejéből.

3. Ne nyúljon a készülékhez, ha az a vízbe esett, azonnal húzza ki az elektromos

hálózatból.

4. Soha ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közelében.

5. Ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol vízzel érintkezhet.

6. A készüléket használat után azonnal le kell választani a hálózatról.

7. A készüléket működés közben nem lehet felügyelet nélkül hagyni.

8. Gyermekek és csökkent fizikai vagy szellemi teljesítőképességű személyek akkor

használhatják a készüléket, ha olyan személyek felügyelete mellett vannak, amelyek

garantálják a biztonságukat.

9. A készüléket és annak vezetékét 8 év alatti gyermekektől távol kell tartani. A

készülék nem játék.

10. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra.

www.gravicom.hu



11. Mielőtt a dugót az elektromos aljzatba csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy az

adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik az aljzatban lévő hálózati

feszültséggel. Ha a feszültségek nem egyeznek, ne csatlakoztassa a készüléket.

12. Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem a készülékhez mellékeltek,

és amelyeket a gyártó nem ajánlott.

13. Húzza ki a készüléket a csatlakozónál fogva, ne az elektromos vezetéket húzza.

14. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, a cserét vagy a

javítást szakszervizre kell bízni. Ne javítsa saját maga a készüléket, mert fennáll az

áramütés veszélye. A garanciális időszak alatt a készülékben végzett egyedi

beavatkozások a garancia elvesztését vonják maguk után.

15. Ne tárolja és ne helyezze a készüléket, tartozékait és a kábelt forró felületek

közelébe.

16. Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült, ne használja ipari

környezetben vagy kültéren.

17. Száraz, hűvös helyen (0-40°C) tartandó, ne tegye ki napfénynek.

18. Ne érintse meg az eszközt nedves kézzel és lábbal.

19. Ne használja a készüléket nyílt sebekre, vágásokra, leégésre vagy hólyagokra.

20. A gyártó nem vállal felelősséget a termék és tartozékai nem megfelelő használatából

eredő károkért.

21. Használat után hagyja kihűlni a készüléket.

22. A készülék magas hőmérsékletre melegszik fel. A használat során rendkívüli

elővigyázatosság szükséges.

23. A készüléket nem szabad házi kedvencek párnájaként használni. Fennáll az

átharapás, áramütés vagy az állat halálának veszélye.

24. Ne használja légfűtéshez.

25. Ne tegye a matrac alá.

26. Ne helyezzen bele tűket vagy éles tárgyakat.

27. Az termék kapcsolójának szabadon hozzáférhetőnek kell lennie. Ne takarja le

paplannal, takaróval, párnával vagy más tárggyal.

28. Működés közben ne hajtsa, hajlítsa vagy tekerje be. Mindig teljesen szétterítve

használja.

29. Ha az egységet állítható ágyban kívánja használni, győződjön meg arról, hogy az

teljesen ki van húzva, és a tápkábel nincs becsípve vagy megcsavarodva.

30. Rendszeresen ellenőrizze az egység fizikai állapotát. Ha kopás, sérülés vagy nem

megfelelő karbantartás jelei tapasztalhatók, további használat előtt vissza kell juttatni

a gyártóhoz.

31. Ne aludjon el, amikor az egység működik.

Termék leírás 

1. Elektromos párna

2. Kapcsoló

3. Elkektromos vezeték
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Használati útmutató 

1. Húzza ki a párnát arra a helyre, ahol használni fogja. Ügyeljen arra, hogy teljesen

szétterüljön, ne legyen hajlítva, és a kapcsolót (2) ne takarja le.

2. Csatlakoztassa az elektromos vezetéket (3) az elektromos aljzathoz.

Állítsa be a kívánt fűtési fokozatot:

1. Szint- 49°C-54°C - a párna körülbelül 5 percen belül felmelegszik az üzemi

hőmérsékletre. 2. szint - 54°C-56°C - a párna kb. 6 percen belül felmelegszik az üzemi

hőmérsékletre 3. szint - 56°C-65°C - a párna kb. 8 percen belül felmelegszik az üzemi

hőmérsékletre

3. Működés közben a párnát le kell takarni, például paplannal, hogy ne legyen nagy hő

veszteség, és hogy a párna megfelelően felmelegedjen.

4. Ha a készüléket hosszabb ideig kívánja használni, a kapcsolót (2) ajánlatos „1” állásba

állítani, hogy elkerüljük a test túlmelegedését.

5. Használat után kapcsolja ki a készüléket a kapcsoló (2) „0” állásba csúsztatásával, majd

kapcsolja ki a konnektorból.

6. Hagyjuk kihűlni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki és húzza ki az elektromos aljzatból. A párna nem 

mosható! 

1. A kisebb szennyeződéseket nedves ruhával lehet eltávolítani.

2. A kapcsoló tisztításához használjon szappanos vízzel megnedvesített puha ruhát.

3. Ne merítse a kapcsolót vízbe vagy más folyadékba.

4. Ne használjon oldószereket, erős tisztítószereket és éles tárgyakat, mert ezek

károsíthatják a kapcsoló házát.

5. A polár gyapjú huzat az egységről levétel után mosógépben mosható (mosóprogram

kényes ruhákhoz max. 40°C-ig).

6. Újbóli használat előtt alaposan szárítsa meg a huzatot. Ne használja a párnát, ha

nedves vagy nyirkos.

Műszaki információk 

 Feszültség: 220-240V Frekvencia: 50-60Hz

 Teljesítményfelvétel: 60W

 Anyaga: 100% poliészter, PVC elektromos

 kábel hossza: 160 cm

 Mérete: 40x32 cm
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SZAVATOSSÁG 

1. Ezt a szavatosságot az Esperanza Sp.j. Poterek adja ki az alábbi címmel: ul. Poznanska

129/133, 05-850 Ozarów Mazowiecki, Telefon: 022-7213571 w.10 - a továbbiakban

Esperanza.

2. Ez a garancia Önnek konkrét jogokat és jogorvoslatokat biztosít az Esperanza ellen.

Kérem, gondosan olvassa át ezt a dokumentumot, hiszen azáltal, hogy követelést nyújt be

jelen garancia alapján, úgy tekintjük, hogy megértette és elfogadta a feltételeiket.

3. Esperanza garantálja, hogy bármely Esperanza termék a mellékelt tartozékaival együtt,

normál használat során anyag- és gyártási hibától mentes.

4. Amennyiben igényt támaszt a garanciára, Esperanza, lehetőség szerint, minden hibás

terméket kijavít vagy újra cserél, vagy új gyárilag felújított alkatrészeket használ.

5. Juttassa vissza a hibás termékeket a blokkal, kereskedelmi számlával vagy bármely más

vásárlási bizonylattal együtt a vásárlás helyére. Minden, az eredeti dobozban lévő

tartozékát tartalmaznia kell. Esperanza jogosult visszautasítani a garanciát, ha bármilyen

tartozék hiányzik.

6. Esperanza kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentéstől számított 14 naptári napon

belül válaszol a panaszra az értékesítés helyén. Esperanza a lehető legrövidebb időn

belül megjavítja a hibás terméket. Amennyiben külföldről kell behozni a javításhoz

szükséges alkatrészeket, úgy ez az idő meghosszabbítható.

7. A hibás termék újra cserélése esetén Esperanza jogosult arra, hogy a régivel megegyező

technikai paraméterrel rendelkező, új modellt adjon, ha a garanciális idő alatt a régi

modellt új váltotta fel.

8. Jelen jótállás igénybevételével úgy veszik, hogy egyetértett azzal, hogy a javítás vagy

(rendelkezésre állás esetén) csere, mely az itt leírt jótállási szolgáltatás keretében

történik, az Ön egyetlen és kizárólagos jogorvoslata az Esperanzával szemben.

KIVÉTELEK: 

A garancia nem terjed ki az alábbiakra: 

1. Minden olyan termék, melyet nem az Esperanza gyártott

2. Minden olyan termék, melynek sérülése vagy hibás működése a következők egyikére

vezethető vissza:

- a rendeltetésszerű használattól eltérő bánásmód

- átalakítás vagy belső beavatkozás vagy a terméken történt változtatás

- nem Esperanza általi szerviz vagy javítás

- helytelen tárolás, szállítás vagy csomagolás

- a termék vagy szoftver helytelen telepítése

- mechanikai, fizikai, kémiai stb. sérülések

3. Esperanza semmilyen esetben nem vonható felelősségre az Esperanza termékek

más eszközökkel történő használatából adódó károsodásokért, üzletvesztésért,

nyereség, adat vagy egyéb veszteségért.

4. Minden olyan termék, melynek eltávolították a garanciáját és más címkéit, és melyen

durva használati nyomok látszanak.

Minden termékre 2 éves Esperanza gyártói garancia érvényes mindaddig, míg a terméket 

fogyasztó vásárolja (a fogyasztó olyan személy, aki a terméket nem szakmai vagy 

kereskedelmi tevékenység céljából vásárolja meg). Vállalati vásárlás esetén (szakmai vagy 
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kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó célokra) a garancia a vásárlástól számított 1 év. 

Esperanza termékek az összes, EU-ban szükséges biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek. 

A használt elektronikus termékek megsemmisítése 

Az elektronikai hulladékok megsemmisítéséről szóló európai direktíva 
2002/96/EC előírja, hogy a használt elektromos eszközök nem dobhatók 
ki a háztartási hulladékkal együtt. A használt készülékeket külön kell 
összegyűjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok 
újrahasznosítását, és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és 
környezetre gyakorolt hatásukat. A csomagoláson feltüntetett, áthúzott 
szemetes jelölés emlékezteti Önt arra, hogy ezt a készüléket a kijelölt 
gyűjtő helyen kell leadni. Lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezelő 
szolgáltatóval vagy a kereskedővel, a megfelelő megsemmisítés érdekében. 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
DECLARATION OF CONFORMITY 

Mi, a gyártó/importőr (We, the manufacturer/importer): 

EDC Poterek Sp. Jawna 
uLPoznanska 129/133 
05-850 Ozarow Mazowiecki
Lengyelország

Tanúsítjuk, hogy a termék (Declares that the product): 
Termék fajtája (kind of product): MELEGÍTŐPÁRNA 
Típusmegjelölés (type designation): CASHMERE 
Cikkszám (item No): EHB004 
Opciók (options): 

Megfelel az alapvető követelményeknek és az alábbi irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek: 
Is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of the following directives: 

EMC 2004/108/C 
Kibocsátási év (utolsó 2 számjegye): 15 

Ez a termék megfelel az alábbi normáknak/szabványoknak: 
This product is compatible with the following norms/standards: 

EN 60335-1:2012 
EN 60335-2-12:2003+A1:2008 
EN 55014-1:2006+A2:2011 
EN 61000-3:2006+A2:2009 

Gyártó / Meghatalmazott képviselő 

Termékmenedzser / Product Manager 

Ozarów Mazewiecki 2016.01.30. 
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