
MANUAL DE UTILIZARE

Notă: Poza este doar pentru referință, vă rugăm să 
consultați produsul din pachet.

Pătura electrică este un dispozitiv electric. Înainte de a 
utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție acest 
manual de utilizare.

Utilizarea:
1. Conectați pătura termică cu cablul de alimentare, apoi 
conectați-o la priză. Apăsați butonul ON/OFF pentru a 
porni controlerul. Ecranul LCD va afișa pornirea 
dispozitivului. Controlerul poate seta două funcții:
a) Funcția de reglare a temperaturii, vezi TEMP de pe 
controler;
b) Funcția de sincronizare, vezi TIME de pe controler.
2. Pentru a porni funcția de încălzire, vă rugăm să 
apăsați scurt TEMP +. Pătura electrică va intra în modul 
de creștere a temperaturii. Apăsați scurt TEMP-, pătura 
electrică va intra în modul de scădere a temperaturii. 
Temperatura implicită când controlerul este pornit este 
de 45°C. Intervalul de setare a temperaturii păturii 
electrică este: 38°C - 55°C.
3. Pentru a porni funcția de temporizare, vă rugăm să 
apăsați TIME pentru a selecta nivelul de temporizare. 
Intervalul de temporizare a păturii termice este:
2 ore - 4 ore - 6 ore - 10 ore.

Temperatura păturii electrice:
Setare Temperatură Mesaj pe ecran
1 38°C  38
2 42°C  42
3 45°C  45
4 48°C  48
5 52°C  52
6 55°C  55
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Specificații:
Dimeniuni: 180cm x 150cm
Alimentare: 220V - 55Hz

Precauții:
1. Această pătură electrică este concepută pentru 
oameni, nu pentru animale de companie! 
2. Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza 
pătura electrică.
3. Pătura electrică este concepută numai pentru uz 
interior.
4. Dacă există vreo deteriorare vizibilă a păturii electrice 
(fisuri, rupturi sau fire și elemente de încălzire expuse), 
vă rugăm să nu utilizați produsul.
5. Dacă temperatura este prea ridicată sau apare miros 
de arsură în timpul utilizării, vă rugăm să nu utilizați 
pătura electrică. Aceasta trebuie oprită și scoasă imediat 
din priză.
6. Pacienții cu boli cardiace severe, pacienții care 
trebuie să poarte stimulator cardiac și femeile 
însărcinate trebuie să consulte un medic înainte de 
utilizare.
7. Vă rugăm să nu faceți nicio modificare asupra 
controlerului, suprafeței produsului și elementelor de 
încălzire cu care este echipat produsul în sine.
8. Nu perforați și nu folosiți obiecte ascuțite pentru a fixa 
pătura electrică.
9. Nu utilizați alte controlere cu acest produs.
10. Nu folosiți pătura electrică când este udă.
11. Nu folosiți pătura electrică pentru a călca pe ea.
12. Nu folosiți pătura electrică când este pliată.
13. Nu introduceți știfturi și nu folosți obiecte ascuțite 
pentru a tăia sau a lovi pătura electrică. Nu folosiți 
știfturi sau alte obiecte metalice pentru a fixa produsul.
14. Persoanele care nu se pot îngriji, persoanele care 
nu sunt sensibile la căldură, sugarii și copiii mici nu au 
voie să folosească produsul.

- 2 -

15. Nu expuneți la soare, nu introduceți în cuptor și nu 
călcați produsul, pentru a evita deteriorarea elementelor 
de încălzire.
16. Nu utilizați pătura electrică cu alte echipamente de 
încălzit (sticle de apă caldă, saltea cu infraroșu, 
etc.).Totodată este interzisă încălzirea altor dispozitive 
cu pătura electrică.
17. Cei care consumă excesiv alcool, suferă de 
oboseală, precum și cei care iau sedative ar trebui să 
utilizeze produsul sub stricta îngrijire medicală 
însoțitoare.
18. Nu așezați pătura electrică între două straturi de 
vată (pilote) sau sub vată (pilotă) pentru a evita 
supraîncălzirea produsului.

Curățarea păturii termice:
1. Opriți mai întâi controlerul și deconectați-l de la priză.
2. Scoateţi conectorul controlerului de la cupla păturii 
electrice.
3. Produsul poate fi spălat la mașină sau de mână. 
După spălare, asigurați-vă că utilizați produsul doar 
când este complet uscat.
4. Nu utilizați detergenți chimici.
5. Pentru a prelungi durata de viață a produsului, vă 
rugăm să puneți produsul întro pungă de rufe înainte de 
spălarea la mașină și să utilizați cea mai blândă viteză 
de spălare.

Întreținerea și depozitarea produsului:
Când produsul nu este utilizat, opriți controlerul, 
deconectați priza și depozitați produsul într-un loc uscat, 
sigur, curat și răcoros.
Păstrați ambalajul și instrucțiunile de transport în cazul 
în care dispozitivul dumneavoastră are nevoie de 
service. Dacă produsul este returnat pentru reparație 
fără ambalajul original, pot apărea deteriorări și pot 
anula garanția.
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Controlerul:
1 - Ecranul LED
2 - Indicatorul de temperatură
3 - Indicator de temporizare
4 - Buton TEMP+
5 - Buton TEMP-
6 - Buton TIME
7 - Buton ON/OFF
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