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Instrukcja obsługi produktów grzewczych
dla modeli:

wydanie 1 z dnia 
20.10.2022

SS02(30*40) - poduszka grzewcza 
SS02(160*120) - koc grzewczy
SS01A(150*080)-1X - mata grzewcza
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Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed pierwszym użytkowaniem i zachować ją na przyszłość.

Ostrzeżenie

Str. 1

Nie używać urządzenia u dzieci poniżej trzeciego roku 
życia. 

Nie przypinać, przekłuwać ani w inny sposób narażać 
na naruszenie zewnętrznej warstwy. 

Nie zaginać zbyt mocno. 

Nie suszyć w wirowniku. 

Nie prać chemicznie. 

Nie prasować. 

Nie stosować środków wybielających. 

Prać ręcznie. 

Do użytku wewnątrz pomieszczeń.



1. Urządzenie nie powinno być używane przez osoby, które nie będą w stanie zareagować na
zbytnie  przegrzanie  (takie  jak  osoby chore,  nieprzytomne).  Nie  do użytku przez  mniejsze
dzieci, starsze dzieci tylko pod nadzorem dorosłych.

2. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w warunkach szpitalnych.

3. Nie używaj nadmiernie pomarszczonego lub złożonego produktu.

4. W razie zamoczenia urządzenia natychmiast odłączyć od zasilania i zaprzestać korzystania.

5. Należy używać urządzenie w połączeniu z pilotem będącym na wyposażeniu urządzenia..

6. Osoby  korzystające  z  rozruszników  serca  powinny  zasięgnąć  porady  lekarza  przed
korzystaniem z urządzenia.

7. Elementy elektroniczne w pilocie nagrzewają się podczas używania produktu. Dlatego nie
należy zakrywać przełącznika ani umieszczać go na urządzeniu, gdy jest włączone.

8. Nie ciągnij, nie skręcaj ani nie zginaj kabli zbyt mocno.

9. Urządzenie  musi  być  regularnie  sprawdzane pod  kątem oznak  zużycia  lub  uszkodzeń.  W
przypadkach niewłaściwego użytkowania lub jeśli nagrzewa się bardziej niż zazwyczaj, musi
zostać sprawdzony przez producenta przed ponownym użyciem.

10. W  przypadku  uszkodzenia  przewodu  zasilającego  musi  on  zostać  wymieniony  przez
producenta, serwis, lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

11. Jeśli chcesz przechowywać lub złożyć urządzenie:

1.  Pozwól mu ostygnąć przed złożeniem

2.  Nie marszcz go zbytnio, nie kładź na nim przedmiotów podczas przechowywania.

3. W  przypadku  długotrwałego  korzystania  z  urządzenia  przez  kilka  godzin,  zaleca  się
ustawienie przełącznika na najniższy poziom temperatury (poziom 1).
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Obsługa urządzenia

Przed  pierwszym  użyciem:  Obejrzeć  dokładnie  urządzenie  pod  kątem  znalezienie  ewentualnych
uszkodzeń.

Obsługa:  1. Podłączyć kabel  zasilający do urządzenia a wtyczkę do gniazdka zasilającego.  Uwaga:
prosimy zachować ostrożność i podłączyć urządzenie w takim miejscu by uniknąć potknięcia o kabel.

2. Włączyć urządzenie przełączając pilot z pozycji 0 na pozycję 1 lub wyższą.

Uwaga:  Pozycje 2 i  3  służą szybszemu osiągnięciu wyższej  temperatury,  pozycja  1  służy  do pracy
ciągłej. 

Automatyczne wyłączenie: 

SS02(30*40):  urządzenie  wyłącza  się  po  90  minutach  pracy  ciągłej.  SS01A(150*080)-1X
i SS02(160*120): urządzenie wyłącza się po 3 godzinach pracy ciągłej.
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Jeśli nie zamierzamy korzystać z urządzenia to należy przełączyć pilot na pozycję zero i odłączyć od
zasilania. Jeśli chcemy kontynuować ogrzewanie to zaleca się zrobić przerwę 15 minut by pozwolić
urządzeniu na ochłodzenie się.

Czyszczenie i konserwacja
Proszę się zastosować do poniższych instrukcji jeśli urządzenie nie będzie w użyciu przez pewien czas
albo jeśli chcemy je wyczyścić.:

1. Upewnij się, że przycisk sterowania znajduje się w pozycji zero.

2. Wyciągnij kabel zasilający z gniazdka a następnie odłącz od urządzenia.

3. Przed czyszczeniem poczekaj, aż urządzenie ostygnie.

CZYSZCZENIE

Mniejsze plamy można czyścić lekko zwilżoną gąbką, w razie potrzeby użyć niewielkie ilości płynnego
detergentu przeznaczone do tkanin delikatnych.

Uwaga: Urządzenia nie należy czyścić chemicznie, zginać, suszyć w suszarce ani prasować.

Jeśli urządzenie jest bardzo brudne, można je prać tylko ręcznie w temperaturze nie przekraczającej
30°C.  Pranie  w  pralce,  pranie  chemiczne  lub  suszenie  w  suszarce  może  uszkodzić  elementy
wewnętrze ze względu na wysoką prędkość obrotów.

Nie prać urządzenia zbyt często, aby uniknąć nadmiernego zużycia.

Podczas suszenia urządzenia nie używać klamerek do bielizny by uniknąć uszkodzeń.

Nie wystawiaj urządzenia na działanie źródeł ciepła, takich jak słońce lub grzejnik.

Można  podłączyć  ponownie  kabel  zasilający  do  urządzenia,  gdy  wtyczka  i  tkanina  są  całkowicie
wysuszone.

Nigdy nie włączaj urządzenia, aby go wysuszyć.
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PRZECHOWYWANIE

Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, warto przechowywać go w oryginalnym opakowaniu
w suchym miejscu, nie kłaść na nim żadnych przedmiotów i trzymać z dala od dzieci..

Specyfikacja 
• Rozmiar: SS02(30*40): 30cm x 40cm

SS02(160*120): 160cm x 120cm

SS01A(150*080)-1X: 150cm x 80cm

• Moc: SS02(30*40): 100W±10%

SS02(160*120): 120W±10%

SS01A(150*080)-1X: 57.5W±10%

• Napięcie: 220-240V 50Hz

• Sterownik: z przełącznikiem (3 pozycje temperatury) i wyświetlaczem

• Automatyczne wyłączanie: SS02(30*40) po 90 minutach,  SS01A(150*080)-1X i SS02(160*120) po
trzech godzinach

• Po odłączeniu pilota można wyczyścić urządzenie.

• Długość przewodu zasilającego: 2,3 m

• Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Procedura  utylizacji:  (dyrektywa  unijna  DIR.  2002/96/EC
WEEE) 

Symbol na urządzeniu wskazuje, że podlega ono segregacji odpadów elektrycznych i elektronicznych. Po
zużyciu urządzenia nie wolno wyrzucać  go tak jak innych stałych  odpadów domowych ale oddać je  do
właściwego terytorialnie centrum utylizacyjnego lub zwrócić je sprzedawcy w przypadku kupowania nowego

urządzenia tego samego typu, które będzie spełniało tę samą funkcję. 

UWAGA! Niewłaściwe pozbycie się urządzeń elektrycznych i elektronicznych może być karalne. 
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Dane końcowe
Producent: DONGGUAN SUNBRIGHT Electric Appliance Co.,Ltd
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town
523455 Dongguan City, Guangdong Province, Chiny
Importer:  Technoana, Kraśnik Górny 22, 59-700 Bolesławiec, Polska, Europa

Karta gwarancyjna
Urządzenie objęte jest gwarancją  24 miesięcy od daty kupna potwierdzoną pieczątką i podpisem
sprzedawcy oraz fakturą vat lub paragonem.

Data sprzedaży Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dowód zakupu Nr

Numer fabryczny

Pieczęć i podpis 
sprzedawcy

Pieczęć i podpis 
sprzedawcy
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