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Legenda na etiketi

Preberite napotke!

Ne uporabljate, kadar je prepogn-
jena ali zložena!

Tekstil, ki je bil uporabljen za to 
napravo, izpolnjuje visoke humano-
ekološke zahteve standarda Öko-
Tex 100, kakor je bilo dokazano na 
raziskovalnem institutu Hohenstein.

Ne prebadajte z iglami!
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SLoveNSko

Spoštovani kupci!
Veseli smo, da ste se odločili za nakup izdelka iz naše ponudbe. Naša znamka predstavlja visoko 
kakovostne in temeljito preizkušene izdelke iz področij toplota, krvni tlak, telesna temperatura, teža, 
blaga terapija,  masaža in zrak. 
Prosimo vas, da pazljivo preberete navodila za uporabo in upoštevate napotke, ki jih vsebujejo. 

Se priporočamo
Vaš Beurer tim

obseg dobave: 1 Ogrevalna posteljna podloga, 1 stikalo, 1 navodila za uporabo

1.  Pomembni napotki –  
obdržite za nadaljnjo 
uporabo 

Neupoštevanje napotkov v nadaljevanju lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo 
(električni udar, opekline na koži, opekline). Naslednji varnostni napotki opisujejo nevarnosti in so 
namenjeni za zaščito vašega zdravja oz. zdravja tretjih oseb ter za zaščito samega izdelka. Zato 
upoštevajte te varnostne napotke in ob predaji izdelka tretji osebi ne pozabite izročiti tudi teh navo-
dil.
•  To grelno podlogo uporabljajte le za namene, ki so opredeljeni v teh navodilih za uporabo.
•  Ta grelna podloga ni primerna za uporabo v bolnišnicah.
•  Tega aparata ne smejo uporabljati osebe (vključno otroci), ki imajo omejene fizične, senzorične ali 

psihične sposobnosti ali premalo izkušenj in/ali ne poznajo aparata dovolj, razen če jih nadzoruje 
pristojna oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. 

•  Grelne podloge ne uporabljajte pri nemočnih osebah, malih otrocih in osebah, občutljivih na toplo-
to.

•  Električna in magnetna polja, ki jih ustvarja ta električna naprava, lahko v določenih okoliščinah 
motijo delovanje vašega srčnega spodbujevalnika. Ta polja so sicer mnogo šibkejša od mejnih 
vrednosti: jakost električnega polja: maks. 5000 V/m, jakost magnetnega polja: maks. 80 V/m, 
gostota magnetnega pretoka: maks. 0,1 mili–tesla. Prosimo, da se pred uporabo tega izdelka 
posvetujete z vašim zdravnikom in s proizvajalcem vašega srčnega spodbujevalnika.

•  Grelno podlogo
 – vedno priključite na napetost, ki je navedena na napravi;
 –  to ogrevalno podlogo lahko uporabljate samo skupaj s tako vrsto stikala, kot je navedena na 

izdelku (etiketi)
 – ne vklapljajte, kadar je prepognjena ali zložena;
 – ne pritrjujte na posteljo ter je ne polagajte okoli vzmetnice;
 –  ne smete zagozditi (predvsem pri nastavljivih posteljah ali večdelnih vzmetnicah);
 – ne pregibajte prekomerno;
 – ne uporabljajte pri živalih;
 – ne uporabljajte, kadar je vlažna.
•  Kadar je grelna podloga vklopljena, ne smete
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 – nanjo polagati nobenih predmetov (npr. kovčkov ali košar za perilo);
 – nanjo polagati nikakršnih virov toplote, kot so npr. termofor, grelne blazine ipd;
•  Zaradi elektronskih sestavnih delov v stikalu grelne podloge se stikalo med uporabo malenkostno 

segreje. Stikala zaradi tega ne smete pokriti. Stikala tudi ne polagajte na podlogo, ko ta deluje.
•  Napeljave ne vlecite, ne sukajte ter je ne pregibajte prekomerno.
•  V grelno podlogo ne zabadajte igel ali koničastih predmetov.
•  Otroke je treba nadzorovati in tako zagotoviti, da se ne bodo igrali z aparatom.
•  Grelno podlogo je potrebno pogosto pregledati ter zagotoviti, da na njej ni znakov obrabe ali 

poškodb. V primeru takih znakov, in v primeru, da naprava ni bila pravilno uporabljana, jo morate 
pred ponovno uporabo odnesti k proizvajalcu ali trgovcu.

•  Popravila lahko opravljajo le strokovnjaki oz. s strani proizvajalca pooblaščeni servisi, ker so za 
popravila potrebna posebna orodja. Zaradi nestrokovnih popravil lahko pride do velikih nevarnosti 
za uporabnika.

•  Če rabite še nadaljnje informacije o uporabi naše naprave, se, prosimo, obrnite na našo servisno 
službo ali pa si oglejte našo spletno stran na.

2. Uporaba naprave
Ta grelna podloga je namenjena za gretje postelj. Grelna podloga se najbolj učinkovito ogreje, kadar 
je vklopljena pokrita z vrhnjo prevleko. Čas ogrevanja pokrite grelne podloge znaša pribl. 30 minut. 
Grelno podlogo lahko uporabljate na obeh straneh.
Grelna podloga je opremljena z VARNOSTNIM SISTEMOM BEURER (BSS). Ta elektronska senzors-
ka tehnologija preprečuje pregretje naprave na njeni celotni površini s tem, da jo v primeru napake 
avtomatsko izklopi.  Kadar v primeru napake Varnostni sistem Beurer (BSS) avtomatsko izklopi 
grelno podlogo, se izklopi signalna lučka, četudi je naprava bila vklopljena. Prosimo upoštevajte, da 
grelne podloge v primeru napake zaradi varnosti ne smete več uporabljati ter jo morate poslati na 
navedeni naslov pooblaščenega servisa.

2.1 Zagon
Grelno podlogo, začenši pri vznožju, ravno razprostrite na vašo vzmetnico. Nato nanjo, kot ste nava-
jeni, položite rjuho, tako da se grelna podloga nahaja med vzmetnico in rjuho. Bodite pozorni na to, 
da je grelna podloga vedno ravno razprostrta, ter da se med uporabo ne stiska skupaj ter ne guba.  
Ko pospravljate posteljo, bodite pozorni na lego – grelno podlogo lahko vklopite le, kadar je v ravna 
in razprostrta.  Priporočamo, da grelno podlogo vklopite ter pokrijete z vrhnjo prevleko 30 minut prej, 
ko nameravate leči v posteljo, da bi preprečili uhajanje toplote. Grelne podloge s snemljivim stikalom 
lahko uporabljate le v kombinaciji s tipi stikal, ki so navedeni na napravi.
Pozor: elektronski deli v stikalu med uporabo grelne naprave stikalo rahlo ogrejejo. Stikalo ta-
ko nikoli ne sme biti položeno na grelno podlogo ali pokrito z odejami, blazinami in podobnim. 

2.2 Nastavitev temperature
Pred vklopom naprave najprej povežite stikalo z grelnim telesom, tako da priklopite vtični priključek. 
Nato vtaknite omrežni vtič v vtičnico. Grelno podlogo najhitreje ogrejete tako, da na začetku na-
stavite najvišjo temperaturo. Pri večurni uporabi priporočamo, da grelno podlogo nastavite najnižjo 
temperaturo.

2.3 Stopnje ogrevanja
0 = izklopljeno
1 = minimalno gretje
2 = srednje močno gretje
3 = najmočnejše gretje
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3. Čiščenje in nega 
Pred čiščenjem grelne podloge vedno najprej potegnite el. vtič iz vtičnice. Manjše madeže lahko 
odstranite s krpo, vlažno gobico ter eventualno z manjšo količino pralnega sredstva za občutljivo pe-
rilo. Bodite pozorni na to, da se grelne podloge ne sme kemično čistiti, ožemati, strojno sušiti, likati 
z mongo ali likalnikom. Grelne podloge se nikoli ne sme vklopiti z namenom, da bi jo posušili. Kadar 
sušite grelno podlogo, je nikoli ne pritrjujte s ščipalkami za perilo ali s čim podobnim.

3.1 Čiščenje in nega grelnih podlog s snemljivim stikalom 
Te grelne podloge lahko strojno perete. Pred pranjem odstranite stikalo 
z grelne podloge (glejte sliko). 
Pralni stroj nastavite na program za občutljivo perilo na temperaturo 40 
°C. Uporabite pralno sredstvo za občutljivo perilo ter ga dozirajte v skla-
du z navodili proizvajalca. Stikalo zopet povežite z grelno podlogo, ko je 
le-ta popolnoma suha. Prosimo, upoštevajte, da lahko grelno podlogo 
pri prepogostem pranju obremenite.  Grelno podlogo lahko v roku, do 
katerega je uporabna, strojno operete največ 5 krat.

3.2  varovalne prevleke
Za preventivno zaščito ponuja podjetje Beurer belo bombažno prevleko (velikost 80 x 150 cm, Št.-
Art. 160.100). Varovalna prevleka, ki prepušča vlago pri inkontinenci je na voljo v velikosti 80 x 150 
cm (Št.-Art. 160.101). Varovalne prevleke lahko nabavite pri pooblaščenem prodajalcu ali servisni 
službi podjetja Beurer.

3.3 Shranjevanje
Če grelne podloge nekaj časa ne nameravate uporabljati, priporočamo, da jo shranite v originalni 
embalaži, v suhem okolju in brez, da bi jo obtežili. 
Ogrevalna posteljna podloga naj se prej ohladi.

3.4 odlaganje
Prosimo, da napravo odstranite v skladu z Uredbo o odpadnih električnih in elektronskih 
napravah 2002/96/EC - WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). Če imate dodatna 
vprašanja, se, prosimo, obrnite na pristojno komunalno službo, ki je odgovorna za tovrstne 
odpadke. 
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