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DANSK

Tegnforklaring for etiket

Læs anvisningerne! Kan maskinvaskes på 
ekstra-skåneprogram 
ved 30 °C
Må ikke bleges

Stik ikke nåle ind! Må ikke tørres i 
tørretumbler
Må ikke stryges

Må ikke bruges 
sammenfoldet eller 
sammenskudt!

Må ikke renses 
kemisk

Uegnet til børn 
under 3 år.

De tekstiler, der bru-
ges i dette apparat,  
opfylder de høje hu-
manøkologiske krav 
i Oeko-Tex Standard 
100, som der er efter-
vist af Forschungsin-
stitut Hohenstein.
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Emballagen skal 
bortskaffes på miljø-
venlig vis.

ADVARSEL; Advarsel om fare for tilskadekomst eller for dit 
helbred.

BEMÆRK; Sikkerhedshenvisning til mulige skader på appa-
rat/tilbehør.
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BEMÆRKNING; Henvisning til vigtige informationer.

1. Leveringsomfang
1 Sengevarmer
1 Afbryder
1 Brugsanvisning

1.1 Beskrivelse af produktet
1. Netstik
2. Netledning
3. Afbryder
4. Kontrollampe
5. Skyder til tænd/sluk og temperaturtrin
6. Forbindelsesstik

2.  Vigtige anvisninger 
Gem brugsanvisningen til senere brug
  ADVARSEL

• Følges nedenstående anvisninger ikke, kan det medføre persons-
kader eller materielle skader (elektrisk stød, forbrændinger, brand). 
Følgende sikkerheds- og fareanvisninger er ikke kun beregnet til 
beskyttelse af din eller andres sundhed, men også til beskyttelse af 
produktet. Overhold derfor disse sikkerhedsanvisninger, og lad den-
ne brugsanvisning følge med, hvis du giver produktet til en anden.

• Denne sengevarmer må ikke anvendes af personer, som er ufølsom 
over for varme, eller af andre plejekrævende personer, som ikke kan 
reagere på overophedning (f.eks. diabetikere, personer med sygdoms-
betingede ændringer i huden eller arrede områder på anvendelsesste-
det eller efter indtagelse af smertestillende medicin eller alkohol).

• Sengevarmeren må ikke anvendes på meget unge børn (0-3 år), da 
disse ikke kan reagere på overophedning.

• Sengevarmeren må ikke anvendes af unge børn (3-8 år), medmindre 
kontakten er indstillet af en af barnets forældre eller en anden an-
svarlig person, og barnet er blevet instrueret tilstrækkeligt i, hvordan 
sengevarmeren anvendes sikkert.

• Sengevarmeren kan anvendes af ældre børn fra 8 år og derover 
samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funkti-
onsevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn 
og er blevet instrueret i sikker brug af sengevarmeren og forstår de 
dermed forbundne farer.
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• Børn må ikke lege med sengevarmeren.
• Rengørings- og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, 

medmindre de er under opsyn.
• Sengevarmeren er ikke beregnet til brug på hospitaler.
• Stik ikke nåle i.
• Må ikke anvendes i foldet eller sammenpresset tilstand.
• Må ikke anvendes i våd tilstand.
• Inden brug skal det kontrolleres på en justerbar seng, at senge-

varmeren og ledningerne eksempelvis ikke klemmes fast eller pres-
ses sammen i hængslerne.

• Sengevarmeren må kun anvendes sammen med den kontakt, der 
fremgår af etiketten.

• De elektriske og magnetiske felter, som udgår fra den elektriske 
sengevarmer, kan muligvis forstyrre funktionen af en pacemaker. De 
ligger dog langt under grænseværdierne: elektrisk feltstyrke: maks. 
5000 V/m, magnetisk feltstyrke: maks. 80 A/m, magnetisk flux-
tæthed: maks. 0,1 milli-tesla. Spørg derfor din læge og producenten 
af pacemakeren, før du anvender sengevarmeren, hvis du bruger 
pacemaker.

• Undgå at trække i ledningerne eller at dreje eller knække dem skarpt.
• Kontrollér ofte, om sengevarmeren viser tegn på slid eller beska-

digelser. Hvis sådanne tegn konstateres, hvis sengevarmeren har 
været anvendt forkert, eller hvis den ikke længere varmer, skal den 
kontrolleres af producenten, før den anvendes igen.

• Hvis el-ledningen til dette apparat bliver beskadiget, skal den borts-
kaffes. Hvis den ikke kan tages af, skal apparatet bortskaffes.

• Mens sengevarmeren er tændt, må  
– der ikke lægges nogen genstande (f.eks. en kuffert eller en vas- 
 ketøjskurv) på den, 
– der ikke lægges nogen varmekilder, f.eks. en varmedunk, varme- 
 pude eller lignende på den.

• De elektroniske komponenter i kontakten bliver varme under brugen 
af sengevarmeren. Kontakten må derfor ikke tildækkes eller ligge på 
sengevarmeren, når denne anvendes.

• Hvis du har spørgsmål om anvendelsen af vores apparater, bedes 
du henvende dig til vores kundeservice.

• Overhold altid anvisningerne for betjening (kapitel 4), for rengøring 
og pleje (kapitel 5) og for opbevaring (kapitel 6).
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3. Bestemmelsesmæssig anvendelse
  VIGTIG

Sengevarmeren er beregnet til opvarmning af senge.

4. Betjening
4.1 Sikkerhed

 VIGTIG
Sengevarmeren er udstyret med et særligt SIKKERHEDSSYSTEM. Denne sensorteknik forhindrer 
en overophedning af sengevarmeren over hele dennes flade ved hjælp af automatisk slukning i 
tilfælde af fejl. Hvis SIKKERHEDSSYSTEMET har slukket sengevarmeren, lyser temperaturtrinnene 
ikke længere i tændt tilstand. 

Bemærk, at sengevarmeren efter en fejl af hensyn til sikkerheden ikke længere må anvendes og 
skal indsendes til den angivne serviceadresse.

Forbind under ingen omstændigheder den defekte sengevarmer med en anden betjeningsdel 
af samme type. Det vil også føre til, at sikkerhedssystemet i betjeningsdelen udfører en endelig 
slukning.

4.2 Ibrugtagning
Læg varmeunderdynen i flad, udbredt tilstand på madrassen, så ledningsindgangen befinder sig ca. i 
skulderhøjde (se illustrationen). Området ved hovedet er ikke opvarmet.
Derefter skal du trække sidedelen over madrassens sider ligesom et stræklagen. Varmeunderdynen er 
udformet, så den passer både til madrasser i størrelse 90x200 cm og 100x200 cm.
Derefter lægger du dit stræklagen på som sædvanligt, så varmeunderdynen befinder sig mellem madras-
sen og stræklagenet. 

 VIGTIG
Kontrollér, at sengevarmeren er bredt helt fladt ud, og at den ikke kan presses sammen eller blive 
foldet under brugen.  

• Forbind først kontakten med varmelegemet ved at samle forbindelsesstikket.
• Sæt derefter stikket i stikkontakten.

4.3 Tænding
Sæt skyderen til tænd/sluk og temperaturtrin på trin 1, 2 eller 3 for at tænde sengevarmeren.
Når varmetæppet er tændt, lyser kontrollampen (4).

4.4 Indstilling af temperaturen
Trin 0: FRA
Trin 1: Minimal varme
Trin 2: Middel varme
Trin 3: Maksimal varme

  ADVARSEL
Hvis sengevarmeren anvendes i flere timer, anbefaler vi at indstille det 
laveste temperaturtrin på kontakten for at undgå, at brugeren overo-
phedes.

 BEMÆRK
• Du opnår den hurtigste opvarmning af sengevarmeren ved først at indstille det højeste  
 temperaturtrin.
• Vi anbefaler på det kraftigste, at sengevarmeren tændes ca. 30 minutter, før du går i  
 seng, og dækkes til med dynen, så varmen ikke forsvinder.
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4.5 Automatisk sukning
Ved denne varmeunderdyne sker der en automatisk frakobling efter 3 timer. Mens varmeunderdynen 
opvarmes, lyser den røde indikatorlampe i kontakten. Efter udløbet af frakoblingstiden bliver varmeunder-
dynen ikke mere opvarmet og den røde indikatorlampe begynder at blinke. For at opvarme varmeunder-
dynen igen skal du først stille kontakten i kontaktstillingen „0“ (slukket) i ca. 5 sekunder og derefter vælge 
det ønskede temperaturtrin. Hvis varmeunderdynen ikke mere skal bruges efter den tidsstyrede frakob-
ling, skal den slukkes (trin „0“) eller lysnetstikket skal trækkes ud af stikkontakten.
4.6 Slukning
Sæt tænd/sluk-kontakten (4) på positionen FRA (0) for at slukke sengevarmeren. Temperaturtrinnene lyser 
da ikke længere.

 BEMÆRK
Hvis sengevarmeren ikke anvendes i nogle dage, skal du sætte skyderen på positionen FRA ( 0 ) og 
trække netstikket ud af stikkontakten.

5. Rengøring og vedligeholdelse
  ADVARSEL

Træk før rengøring altid først stikket ud af stikkontakten. Adskil derefter forbin-
delsesstikket og dermed kontakten fra sengevarmeren. (se figuren). I modsat 
fald er der fare for elektrisk stød.

 VIGTIG
• Kontakten må aldrig komme i kontakt med vand eller andre væsker. I modsat fald kan den blive  
 beskadiget.

  Anvend en tør, fnugfri klud til rengøring af kontakten.
Anvend aldrig kemiske rengøringsmidler eller skuremidler. Små pletter på sengevarmeren kan fjernes med 
en fugtet klud samt om nødvendigt med lidt flydende finvaskemiddel.

 VIGTIG
•   Bemærk, at sengevarmeren ikke må renses kemisk, vrides, maskintørres, rulles eller stryges.

Sengevarmeren er maskinvaskbar.
Indstil vaskemaskinen på speciel skånevask ved 30 °C (uldvask).
Benyt et finvaskemiddel, og dosér det efter producentens angivelser.

 VIGTIG
• Bemærk, at sengevarmeren belastes ved at blive vasket alt for ofte.
 Sengevarmeren bør derfor højst vaskes 5 gange i en vaskemaskine i hele sin levetid.

Træk den endnu fugtige sengevarmer i form til original størrelse lige efter vask, og bred den fladt ud over 
et tørrestativ. 

 VIGTIG
• Anvend ikke tøjklemmer eller lignende for at fastgøre sengevarmeren til tørrestativet. I modsat fald  
 kan sengevarmeren blive beskadiget.
• Forbind først kontakten med sengevarmeren igen, når forbindelsesstikket og sengevarmeren er  
 fuldstændig tør.
 I modsat fald kan sengevarmeren blive beskadiget.

  ADVARSEL
Tænd under ingen omstændigheder sengevarmeren for at tørre den! 
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6. Opbevaring
Hvis du ikke skal anvende sengevarmeren i længere tid, anbefaler vi, at du opbevarer den i den originale 
emballage. Adskil til dette formål forbindelsesstikket og dermed kontakten fra sengevarmeren.

 VIGTIG
Læg i den forbindelse ingen genstande oven på sengevarmeren for at 
undgå skarpe knæk.
Lad først sengevarmeren køle af. I modsat fald kan sengevarmeren 
blive beskadiget. 

7. Bortskaffelse
Af hensyn til miljøet må apparatet ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, 
når det er udtjent. Bortskaffelse kan ske på det pågældende lokale indsamlingssted. Apparatet 
skal bortskaffes i henhold til EU-direktivet vedrørende elektronisk affald – WEEE (Waste Electri-
cal and Electronic Equipment). Henvend dig til din kommunes tekniske forvaltning, hvis du har 
andre spørgsmål.

8. Hvad gør jeg, hvis der er problemer?
Problem Årsag Afhjælpning
Kontrollampen lyser ikke, når
- kontakten er forbundet helt med sengevarmeren
- netstikket er sat i en fungerende stikkontakt
- skyderen står på trin 1, 2 eller 3

Sikkerhedssystemet 
har slukket sengevar-
meren permanent.

Send sengevarme-
ren og kontakten til 
service.

9. Tekniske data
Tekniske data, se typeskilt-etiketten på sengevarmeren.

10. Garanti / service
I tilfælde af krav i forbindelse med garantien bedes du henvende dig til din lokale forhandler eller det lokale 
kontor (se listen ”International service”).
Når du returnerer apparatet, skal du vedlægge en kopi af kvitteringen og en kort beskrivelse af defekten.

Følgende garantibestemmelser er gældende:
1.  Garantien for produkter fra BEURER gælder i 5 år, eller – hvis den er længere – i henhold til den gæl-

dende garantiperiode i det pågældende land fra købsdatoen.
  I tilfælde af at der stilles krav inden for garantien, skal købsdatoen dokumenteres i form af en kvitte-

ring eller en faktura.
2.  Garantiperioden bliver ikke forlænget i forbindelse med reparationer (af hele apparatet eller dele 

deraf).  
3.  Garantien dækker ikke skader, der skyldes
 a.  forkert anvendelse, f.eks. manglende overholdelse af betjeningsvejledningen.
 b.  reparationer eller ændringer, som kunden eller ikke-autoriserede personer har udført.
 c.  transport fra producenten til kunden eller under transporten til servicecentret.
 d.  garantien gælder ikke for tilbehør, som nedslides ved normal brug (manchetter, batterier osv.).
4.  Erstatningskrav for følgeskader, der direkte eller indirekte skyldes apparatet, udelukkes også, hvis 

garantien dækker en skade på apparatet.
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SVENSKA

Teckenförklaring

Läs anvisningarna! Kan tvättas i maskin 
på handtvättspro-
grammet vid 30 °
Får ej blekas

Stick ej nålar
i täcke!

Får ej torktumlas

Får ej strykas

Får ej användas
ihopvikt eller
ihopskjuten!

Ej kemtvätt

Får inte användas av 
barn under tre år! 

De textilier som har 
använts för denna 
apparat uppfyller de 
höga humanekologis-
ka kraven i Oeko-Tex 
Standard 100, vilket 
har fastställts av 
forskningsinstitutet 
Hohenstein.
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Avfallssortera för-
packningen på ett 
miljövänligt sätt
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OBS; Varnar för risk för skador på apparaten eller dess 
tillbehör.

OBSERVERA; Indikerar viktig information.

1. Förpackningsinnehåll
1 Värmemadrass
1 Kontrollenhet
1 bruksanvisning

1.1 Produktbeskrivning
1. Nätkontakt
2. Nätkabel
3. Kontrollenhet
4. Kontrollampa
5. Regel för PÅ/AV och temperaturnivåer
6. Stickkontakt

2.  Viktig information 
Spara bruksanvisningen så att den kan användas  
senare
  VARNING

• Om nedanstående anvisningar inte följs kan konsekvensen bli per-
sonskador eller materiella skador (elstöt, brännskador på huden, 
brand). Följande säkerhetsanvisningar och varningar skyddar inte 
bara din hälsa och andra personers hälsa, utan även produkten. Följ 
säkerhetsanvisningarna och låt bruksanvisningen följa med produk-
ten om den ska användas av någon annan.

• Den här värmemadrassen får inte användas av personer som är 
känsliga för värme eller av personer som inte kan reagera på över-
hettning (till exempel diabetiker, personer med sjukdomsframkallade 
hudförändringar, personer med ärr i behandlingsområdet eller perso-
ner som har tagit läkemedel eller druckit alkohol).

• Värmemadrassen får inte användas av mycket små barn (0–3 år) 
eftersom dessa inte kan reagera på överhettning.

• Värmemadrassen får inte användas av minde barn (3–8 år) om inte 
kontrollenheten ställs in av en förälder eller ansvarig person och 
barnet har fått tillräckliga instruktioner om hur värmemadrassen an-
vänds på ett säkert sätt.
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• Värmemadrassen får användas av barn över 8 år och av personer 
med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristan-
de erfarenheter och kunskaper under förutsättning att de övervakas 
eller instrueras i hur produkten ska användas på ett säkert sätt och 
förstår vilka risker det innebär.

• Låt inte barn leka med madrassen.
• Rengöring och allmänt underhåll får endast utföras av barn under 

uppsikt av en vuxen.
• Värmemadrassen är inte avsedd för kommersiellt bruk eller för an-

vändning på sjukhus.
• Stick inga nålar i produkten
• Får ej användas hopvikt eller hoprullad!
• Får ej användas våt
• Före användning på en ställbar säng bör man kontrollera att värme-

madrassen och kablarna inte kläms i exempelvis gångjärnen eller 
skjuts ihop.

• Denna värmemadrass får enbart användas tillsammans med den 
kontrollenhet som anges på etiketten.

• De elektriska och magnetiska fält som denna elektriska värmema-
drass alstrar kan i vissa fall störa funktionen hos en pacemaker. De 
ligger dock långt under gränsvärdena: elektrisk fältstyrka: max. 5 
000 V/min., magnetisk fältstyrka: max. 80 A/min., magnetisk flödes-
densitet: max. 0,1 millitesla. Rådgör med din läkare och tillverkaren 
av pacemakern innan du använder värmemadrassen.

• Dra inte i kablarna, vrid dem inte och böj eller vik dem inte kraftigt.
• Kontrollera regelbundet om värmemadrassen är skadad eller sliten. 

Om sådana tecken finns, om värmemadrassen har används på ett 
felaktigt sätt eller om den inte värms upp längre måste den kontrol-
leras av tillverkaren innan den används igen.

• Om produktens nätkabel skadas måste kabeln kasseras. Om kabeln 
inte går att koppla ur måste produkten kasseras.

• När värmemadrassen är inkopplad får 
– inga föremål (t.ex. väska eller tvättkorg) placeras på den 
– inga värmekällor som värmeflaskor, värmekuddar eller liknande 
 placeras på den.

• De elektroniska komponenterna i kontrollenheten blir varma när vär-
memadrassen används. Kontrollenheten får därför inte övertäckas 
eller ligga ovanpå värmemadrassen när den används.

• Om du vill veta mer om användningen av våra produkter är du väl-
kommen att ta kontakt med vår kundtjänst.
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• Följ bruksanvisningen om anvädning (kapitel 4), rengöring och sköt-
sel (kapitel 5) och lagring (kapitel 6).

3. Avsedd användning
  OBS!

Värmemadrassen är enbart avsedd för uppvärmning av sängar. 

4. Handhavande
4.1 Säkerhet

 OBS!
Värmemadrassen är försedd med ett SÄKERHETSSYSTEM. Denna sensorteknik förhindrar att 
värmemadrassens hela yta överhettas genom automatisk avstängning vid fel. Om SÄKERHETSSY-
STEMET har kopplat ur värmemadrassen lyser inte längre temperaturstegen i inkopplat läge. 

Observera att värmemadrassen inte längre kan användas efter ett fel av säkerhetsskäl, utan måste 
skickas in till den angivna serviceadressen.

Anslut aldrig den defekta värmemadrassen till en annan kontrollenhet av samma typ. Det gör att 
den stängs av genom säkerhetssystemet i kontrollenheten.

4.2 Användning
Lägg värmemadrassen plant på sängmadrassen så att kabelanslutningen hamnar ungefär i axelhöjd (se 
figur). Huvudändan värms inte upp. Dra slutligen sidodelen över sidan på sängmadrassen på samma sätt 
som ett drapålakan. Värmemadrassen är utformad för att passa madrasser både i storleken 90x200 cm 
och storleken 100x200 cm.
Fäst sedan drapålakanet på vanligt sätt så att värmemadrassen befinner sig mellan sängmadrassen och 
drapålakanet. 

 OBS!
Se till att värmemadrassen ligger helt plant och inte kan skjutas samman eller veckas vid använd-
ning.  

• Anslut först kontrollenheten till värmeenheten genom att koppla ihop stickkontakten.
• Sätt sedan i stickkontakten i eluttaget.

4.3 Inkoppling
Ställ in regeln för PÅ/AV och temperaturnivåer i läge 1, 2 eller 3 för att sätta på värmemadrassen.
Kontrollampan tänds i inkopplat tillstånd (4).

4.4 Ställa in temperatur
Nivå 0: AV
Nivå 1: Minimal värme
Nivå 2: Medelvärme
Nivå 3: Maxvärme

  VARNING
Om värmemadrassen användas under flera timmar rekommenderar vi 
att den lägsta temperaturnivån ställs in via kontrollenheten, för att und-
vika att användaren blir för varm.
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 OBSERVERA
• Den snabbaste uppvärmningen av värmemadrassen får du om du först ställer in den  
 högsta temperaturen.
• Vi rekommenderar starkt att du kopplar in värmemadrassen ca 30 minuter innan du går  
 och lägger dig och täcker över den med täcket att förhindra att värmen försvinner.

4.5 Automatisk avstängning
Värmemadrassen stängs automatiskt av efter ca tre timmar. När värmemadrassen värms upp lyser den 
röda signallampan i omkopplaren. När tiden till avstängningen har passerat, värms inte värmemadrassen 
upp längre och den röda signallampan börjar blinka. För att värma upp värmemadrassen igen kopplar du 
först om omkopplaren till läge ”0” (av) under ca 5 sekunder och väljer sedan önskat temperaturnivå. Om 
värmedynan inte ska användas mer efter det att den automatiska avstängningen har aktiverats, bör du 
stänga av värmedynan (omkopplaren till läge ”0”) och dra ut kontakten ur eluttaget.
4.6 Stänga av
Ställ in regeln för PÅ/AV och temperaturnivåerna i position AV (0) för att stänga av värmemadrassen. Tempera-
turnivåerna lyser inte längre.

 OBSERVERA
Om värmemadrassen inte används under några dagar, sätt regeln för PÅ/AV och temperaturnivåer i 
läge AV. (0) och dra ut kontakten ur eluttaget.

5. Rengöring och skötsel
  VARNING

Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget före rengöring. Dra sedan ut nätkontak-
ten och därmed kontrollenheten från värmemadrassen (se figuren).

 OBS
•   Kontrollenheten får aldrig komma i kontakt med vatten eller andra vätskor. I annat fall kan den
 skadas.

Rengör kontrollenheten med en torr luddfri trasa.
Använd inga kemiska rengöringsmedel eller allrengöringsmedel. Mindre fläckar på värmemadrassen kan 
avlägsnas med en fuktig trasa samt vid behov med lite flytande fintvättmedel.

 OBS
• Observera att värmemadrassen inte får rengöras kemiskt, vridas ur, torkas i maskin, manglas eller  
 strykas.

Värmemadrassen kan tvättas i maskin.
Ställ tvättmaskinen på ett särskilt skonsamt tvättprogram vid 30 °C (ylletvätt). Använd ett fintvättmedel och 
dosera det enligt tillverkarens anvisningar.

 OBS
• Observera att värmemadrassen slits om den tvättas alltför ofta. Värmemadrassen ska  
 därför tvättas maximalt fem gånger i tvättmaskin under hela livslängden.

Direkt efter tvätten ska den ännu fuktiga värmemadrassen dras till originalmåtten i formen. Låt den sedan 
torka plant utbredd över en tvättställning. 
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 OBS
• Använd inga tvättklämmor eller liknande för att fästa värmemadrassen vid tvättställningen. 
 Detta kan skada värmemadrassen.
• Anslut inte kontrollenheten till värmemadrassen igen förrän kopplingsdelen och värme- 
 madrassen är helt torra.
 I annat fall kan värmemadrassen skadas.

  VARNING
Starta aldrig värmemadrassen för att torka den! Detta medför risk för elektrisk stöt.

6. Förvaring
Om du inte ska använda värmemadrassen under en lägre tid rekommenderar vi att du förvarar den i origi-
nalförpackningen. Dra ut nätkontakten och därmed kontrollenheten från värmemadrassen.

 OBS
Lägg inga föremål på värmemadrassen under förvaringen för att und-
vika att den viks för mycket.
Låt värmemadrassen svalna först. I annat fall kan värmemadrassen 
skadas. 

7. Avfallssortering
Av miljöskäl får produkten inte kastas i hushållsavfallet. Lämna den i stället till en återvinning-
scentral. Produkten ska avyttras i enlighet med EG-direktivet om avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE. Om du har frågor som rör avfallshante-
ring kan du vända dig till ansvarig kommunal myndighet.

8. Vad gör jag om problem uppstår?
Problem Orsak Åtgärd
Kontrollampan lyser inte när
- kontrollenheten är helt kopplad till värmemadrassen
- nätkontakten är ansluten till ett fungerande eluttag
- reglaget står på steg 1, 2 eller 3

Säkerhetssystemet har 
stängt av värmemad-
rassen och den går inte 
att använda.

Skicka in madrassen 
och kontrollenheten 
för service

9. Tekniska data
Tekniska data finns på typskyltsetiketten på värmemadrassen.

10. Garanti/service
Kontakta din lokala återförsäljare eller filial om du har frågor inom ramen för garantin (se listan ”Service 
International”).
Bifoga en kopia av kvittot och en kort beskrivning av felet om du skickar tillbaka varan.

Det gäller följande garantivillkor:
1.  Garantitiden för produkter från BEURER är 5 år eller – om längre – är det den garantitid som gäller i 

respektive land som gäller från inköpsdatum.  
Vid ett garantianspråk måste inköpsdatum kunna styrkas med ett kvitto eller en faktura.

2. Garantitiden förlängs inte vid reparationer (hela produkten eller delar av den).  
3. Garantin gäller inte skador som uppstår vid

a. Felaktig behandling, t.ex. om bruksanvisningen inte följs.
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b. Reparationer eller ändringar som utförs av kunden eller obehörig person.
c. Transport från tillverkaren till kunden eller under transporten till servicecentret.
d. Garantin gäller inte tillbehör, som slits naturligt (manschetter, batterier etc.).

4.  Skadeståndskrav för följdskador som orsakats direkt eller indirekt av produkten utesluts också, även 
om skador på produkten som täcks av garantin uppstår.
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NORSK

Tegnforklaring

Les veiledningen! Maskinvaskbar med 
ekstra skånsomt 
program ved 30 °C
Må ikke blekes

Ikke stikk nåler i 
produktet!

Må ikke tørkes i 
tørketrommel
Må ikke strykes

Underlaget må ikke 
brukes når det er 
foldet eller skjøvet 
sammen!

Må ikke utsettes for 
kjemisk rensing

Ikke egnet for barn 
under 3 år.

Tekstilene som 
benyttes ved dette 
apparatet oppfyller 
de høye humanø-
kologiske krav i 
Oeko-Tex Standard 
100, som påvist av 
Forschungsinstitut 
Hohenstein.
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OBS; Sikkerhetshenvisning til mulige skader på apparat/
tilbehør.

HENVISNING; Henvisning til viktig informasjon.

1. Innhold
1 Varmelaken
1 Bryter
1 Bruksanvisning

1.1 Beskrivelse av apparatet
1. Støpsel
2. Strømledning
3. Bryter
4. Kontrollampe
5. Skyvebryter for PÅ/AV og temperaturtrinn
6. Støpselkobling

2.  Viktig informasjon 
Oppbevar for senere bruk
  ADVARSEL

• Hvis anvisningene ikke følges, kan det oppstå personskader eller 
materielle skader.(elektrisk støt, forbrenninger på huden, brann). Sik-
kerhetsanvisningene nedenfor er for å beskytte din egen og andres 
helse og dessuten for å beskytte produktet. Derfor må disse sikker-
hetsanvisningene følges, og de må legges ved hvis du gir produktet 
videre til en tredjepart.

• Dette varmelakenet må ikke brukes av personer som er ufølsomme 
overfor varme, og heller ikke av personer som er ekstra utsatte fordi 
de ikke kan reagere på overoppheting (f.eks. diabetikere, personer 
med sykdommer forårsaket av hudforandringer eller arr i anven-
delsesområdet, etter inntak av smertestillende medikamenter eller 
alkohol).

• Dette varmelakenet må ikke brukes av barn mellom 0 og 3 år fordi så 
små barn ikke kan reagere på overoppheting.

• Dette varmelakenet må ikke brukes av barn mellom 3 og 8 år. Dette 
kan likevel være forsvarlig dersom bryteren er innstilt av en av foreld-
rene eller en annen tilsynsperson, og barnet er tilstrekkelig opplært i 
sikker bruk av varmelakenet.
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• Dette varmelakenet kan brukes av barn på 8 år og eldre, samt av 
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter 
eller av personer som mangler erfaring og kunnskap, når de er under 
tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet og vet hvilke 
farer som er forbundet med det.

• Barn må ikke leke med produktet.
• Barn må ikke rengjøre og vedlikeholde produktet uten tilsyn.
• Dette varmelakenet er ikke beregnet til bruk på sykehus.
• Ikke stikk nåler i varmelakenet!
• Ikke bruk lakenet når det er brettet eller presset sammen
• Må ikke benyttes i våt tilstand
• Før du bruker varmelakenet på en regulerbar seng, må du kontrollere 

at verken laken eller ledninger sitter fast i hengsler eller er presset 
sammen.

• Dette varmelakenet må bare brukes sammen med bryteren som er 
angitt på etiketten.

• De elektriske og magnetiske feltene som skapes av dette elektriske 
varmelakenet, kan under visse omstendigheter virke forstyrrende på 
en pacemaker. De ligger imidlertid under grenseverdiene: Elektrisk 
feltstyrke: maks. 5000 V/m; magnetisk feltstyrke: maks. 80 A/m; ma-
gnetisk flukstetthet: maks. 0,1 millitesla. Rådfør deg med legen og 
produsenten av pacemakeren før du bruker varmelakenet.

• Ikke trekk, vri eller lag skarp knekk på ledningene.
• Kontroller med jevne mellomrom om varmelakenet viser tegn til 

slitasje eller skade. Hvis du oppdager slike tegn, hvis varmelakenet 
er blitt brukt feil eller hvis det ikke lenger varmes opp, må du få det 
kontrollert av produsenten før du kobler det til på nytt.

• Hvis strømledningen til dette produktet blir skadet, må den kasseres. 
Hvis den ikke er avtakbar, må produktet kasseres.

• Når varmelakenet er slått på,   
– må det ikke legges gjenstander på det (for eksempel koffert eller  
 kleskurv) 
– må det ikke plasseres noen varmekilde på det, som varmeflaske,  
 varmepute eller lignende.

• De elektroniske komponentene i bryteren varmes opp ved bruk av 
varmelakenet. Bryteren må derfor ikke tildekkes eller ligge oppå var-
melakenet når det er i bruk.

• Hvis du har andre spørsmål angående bruken av et av våre produk-
ter, kan du henvende deg til vår kundeservice.

• Følg alle anvisningene for betjening (kapittel 4), stell og rengjøring 
(kapittel 5) og for oppbevaring  (kapittel 6).
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3. Forskriftsmessig bruk
  OBS

Dette varmelakenet er bare ment til oppvarming av senger. 

4. Betjening
4.1 Sikkerhet

 OBS
Varmelakenet er utstyrt med et SIKKERHETSSYSTEM. Systemets sensorteknologi hindrer overopp-
heting av varmelakenet på hele overflaten takket være automatisk utkobling ved feil. Hvis SIKKER-
HETSSYSTEMET til varmelakenet har slått seg av, lyser ikke lenger temperaturtrinnene når lakenet 
er slått på. 

Etter en feil kan varmelakenet av sikkerhetsgrunner ikke lenger brukes; det må sendes inn til den 
angitte serviceadressen for reparasjon.

Koble aldri det defekte varmelakenet til en annen bryter av den samme typen. Dette ville også føre 
til en endelig utkobling på grunn av sikkerhetssystemet i bryteren.

4.2 Bruk
Legg det elektriske sengeunderlaget utbredd på madrassen din slik at innføringen av ledningen befinner 
seg omtrent på høyde med skulderen (se figur). Hodeområdet er ikke oppvarmet.
Trekk deretter sidedelen som et strechlaken over sidene på madrassen din. Det elektriske sengeunderla-
get er konsipert slik at det passer både for madrasser med størrelse 90x200 cm og 100x200 cm.
Deretter fester du strechlakenet ditt som vanlig slik at varme-sengeunderlaget befinner seg mellom mad-
rassen og strechlakenet. 

 OBS
Kontroller at varmelakenet ligger helt flatt og utbrettet og at det ikke kan brettes sammen eller 
presses sammen under bruk. 

• Ikke forbind bryteren med varmeelementet før du har satt sammen støpselkoblingen.
• Sett så støpselet inn i stikkontakten.

4.3 Slå på
Sett skyvebryteren for PÅ/AV og temperaturtrinn på trinn 1, 2 eller 3 for å slå på varmelakenet.
Når produktet er slått på, lyser kontrollampen (4).

4.4 Stille inn temperaturen
Trinn 0: AV
Trinn 1: Minimal varme
Trinn 2: Middels varme
Trinn 3: Maksimal varme

  ADVARSEL
Når varmelakenet brukes i flere timer, anbefaler vi at temperaturen 
stilles inn på laveste trinn, for å unngå overoppheting av brukeren.

 MERK
• Den raskeste måten å varme opp varmelakenet på, er å velge det høyeste temperatur- trinnet.
• Vi anbefaler på det sterkeste at varmelakenet slås på ca. 30 minutter før man går til sengs og dek-
kes til med dynen, slik at man unngår at varmen slipper unna.
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4.5 Utkoplingsautomatikk 
Dette elektriske sengeunderlaget koples automatisk ut etter ca. 3 timer. Mens det elektriske sengeunder-
laget oppvarmes, lyser det røde signallyset i bryteren. Etter slutt på utkoplingstiden varmes ikke det elekt-
riske sengeunderlaget lenger opp og den røde signallampen begynner å blinke. For å varme det elektriske 
sengeunderlaget opp igjen, still bryteren først i ca. 5 sekunder på bryterstilling „0“ (av) og velg deretter 
ønsket temperaturtrinn. Dersom det elektriske sengeunderlaget etter tidsutkoplingen ikke lenger benyttes, 
bør det koples ut (trinn „0”) eller nettpluggen trekkes ut av stikkontakten.

4.6 Slå av 
Sett skyvebryteren for PÅ/AV og temperaturtrinn i posisjonen AV ( 0 ) for å slå av varmelakenet. Lyset på 
temperaturtrinnene slukner.

 MERK
Hvis varmelakenet ikke skal brukes på noen dager, setter du skyvebryteren for PÅ/AV og tempera-
turtrinn i posisjonen AV ( 0 ) og trekker støpselet ut av stikkontakten.

5. Rengjøring og vedlikehold
  ADVARSEL

TTrekk alltid støpslet ut av stikkontakten før rengjøring. Ta deretter fra hverandre 
støpselkoblingen og dermed bryteren til varmelakenet (se bilde).

 OBS
• Bryteren må aldri komme i kontakt med vann eller andre væsker. Hvis dette skjer, kan den bli
 skadet.

Bruk en tørr og lofri klut til rengjøring av bryteren.
Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler eller skuremidler. Små flekker på varmelakenet kan fjernes med en 
fuktig klut eller med litt flytende finvaskemiddel.

 OBS
• Vi gjør oppmerksom på at varmelakenet ikke kan renses kjemisk, vris opp, tørkes maskinelt, rulles  
 eller strykes. 

Dette varmelakenet kan vaskes i maskin.
Sett vaskemaskinen på et ekstra skånsomt program på 30 °C (ullprogram). Bruk vaskemiddel for finvask, 
og doser ifølge produsentens angivelser.

 OBS
• Vi gjør oppmerksom på at varmelakenet slites ved altfor hyppig vask.
 Varmelakenet bør derfor bare vaskes maks. 5 ganger i vaskemaskin i løpet av hele levetiden.

Strekk varmelakenet ut i opprinnelig fasong etter vaskingen mens det fremdeles er fuktig, og la det tørke 
flatt på et tørkestativ. 

 OBS
• Ikke bruk klesklyper eller lignende for å feste varmelakenet til tørkestativet. Da risikerer du skade  
 på varmelakenet.
• Ikke koble bryteren til varmelakenet før støpselkoblingen og varmelakenet er helt tørre.
 Hvis du gjør dette, kan varmelakenet bli skadet.

  ADVARSEL
Du må ikke slå på varmelakenet for å tørke det! Hvis du gjør dette, er det fare for elektrisk støt.
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6. Oppbevaring
Hvis varmelakenet ikke skal brukes på en stund, anbefaler vi at det oppbevares i originalinnpakningen. 
Dette gjøres ved å koble støpselkoblingen og dermed bryteren fra varmelakenet.

 OBS
For å unngå skarpe bretter på varmelakenet bør du Ikke legge gjen-
stander oppå lakenet under lagring.
Husk at varmelakenet først må avkjøles. Ellers risikerer du skade på 
varmelakenet.

7. Avfallshåndtering
Av hensyn til miljøet skal apparatet etter endt levetid ikke kastes sammen med vanlig hushold-
ningsavfall. Kassering skal skje via aktuelle oppsamlingspunkter. Apparatet skal avhendes i 
henhold til WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall – WEEE (Waste Electrical and Elect-
ronic Equipment). Ved spørsmål må du henvende deg til ansvarlige kommunale myndigheter.

8. Hva man skal gjøre ved problemer
Problem Årsak Løsning
Kontrollampen lyser ikke når 
- bryteren ikke er koblet helt til varmelakenet
- støpslet ikke er satt inn i en kontakt som virker
- skyvebryteren står på trinn 1, 2 eller 3

Sikkerhetssystemet har 
slått varmelakenet av 
permanent.

Send varmelakenet 
og bryteren inn for 
service.

9. Tekniske data
Tekniske data, se typeskilt på varmelakenet.

10. Garanti/service
I forbindelse med garantikrav må du henvende deg til forhandleren eller det lokale datterselskapet (se 
listen „Service international“).
Ved retursending av apparatet må du legge ved en kopi av kjøpskvitteringen og en kort beskrivelse av 
defekten.

Følgende garantibetingelser gjelder:
1.  Garantien for produkter fra BEURER er 5 år – eller lengre, og i sistnevnte tilfelle er gjeldende nasjonale 

garanti fra kjøpsdato avgjørende.  
Ved et forsikringskrav må kjøpsdatoen dokumenteres med en kjøpskvittering eller en faktura.

2. Garantien forlenges ikke ved reparasjoner (fullstendig apparat eller deler av dette).  
3. Garantien gjelder ikke for skader som oppstår ved

a. Ikke-forskriftsmessig bruk, for eksempel manglende overholdelse av bruksanvisningen.
b. Reparasjoner eller forandringer utført av kunden eller uautoriserte personer.
c. Transport fra produsenten til kunden eller under transport til servicesenteret.
d. Forsikringen gjelder ikke for tilbehør som er utsatt for vanlig slitasje (mansjett, batterier osv.).

4.  Ansvar for direkte eller indirekte følgeskader på grunn av apparatet er derfor utelukket, også når 
skaden på apparatet godkjennes som garantikrav.
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SUOMI

Merkkien selitykset

Lue ohjeet! Konepesu erittäin 
varovaisella ohjelmalla 
30 °C
Valkaisu kielletty

Stick ej nålar i dynan! Rumpukuivaus kielletty

Silitys kielletty

Får ej användas ihop-
vikt eller ihopskjuten!

Kemiallinen pesu 
kielletty

Alle 3-vuotiaat lapset 
eivät saa käyttää 
laitetta.

De textilier som har 
använts för denna 
apparat uppfyller de 
höga humanekologis-
ka kraven i Oeko-Tex 
Standard 100, vilket 
har fastställts av fors-
kningsinstitutet Hohen-
stein.
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PAP   

Hävitä pakkaus ym-
päristöä säästäen.

VAROITUS; Varoitus loukkaantumisvaarasta tai terveyttä 
uhkaavasta vaarasta.
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HUOMIO; Varoitus laitetta/varustetta koskevista mahdollisis-
ta vaurioista.

OHJE; Huomautus tärkeistä tiedoista.

1. Pakkauksen sisältö
1 Lämpöpatja
1 Säädin
1 Käyttöohje

1.1 Laitteen kuvaus
1. Pistoke
2. Virtajohto
3. Säädin
4. Merkkivalo
5.  Työnnin virran kytkemistä ja sammuttamis-

ta sekä lämmitystasojen valintaa varten
6. Pistoliitin

2.  Tärkeitä ohjeita 
Säilytä myöhempää käyttöä varten
  VAROITUS

• Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilötai 
esinevahinkoihin (sähköisku, palovamma, tulipalo). Seuraavat turval-
lisuus- ja vaaraohjeet on laadittu sekä käyttäjän ja sivullisten tervey-
den että laitteen suojaamista varten. Noudata siksi näitä turvallisuu-
sohjeita ja anna käyttöohje mukaan, jos luovutat laitteen eteenpäin.

• Tätä lämpöpatjaa eivät saa käyttää henkilöt, jotka eivät aisti läm-
pöä, eivätkä muutoin hoivaa tarvitsevat henkilöt, jotka eivät pysty 
reagoimaan ylikuumenemiseen (esim diabeetikot tai henkilöt, joilla 
on sairaudesta johtuvia ihomuutoksia tai arpia ihon käyttöalueella, 
tai kipua lievittävien lääkkeiden ottamisen tai alkoholin nauttimisen 
jälkeen).

• Lämpöpatjaa ei tule käyttää pienillä lapsilla (0–3-vuotiaat), sillä he 
eivät pysty reagoimaan ylikuumenemiseen.

• 3–8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää lämpöpatjaa ilman, että lapsen 
vanhempi tai valvova aikuinen käyttää säädintä ja antaa lapselle 
riittävän opastuksen patjan turvalliseen käyttöön.
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• Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai 
henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta 
ja tietoa, saavat käyttää lämpöpatjaa, jos heitä valvotaan ja heille 
opastetaan laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät käyttöön 
liittyvät vaarat.

• Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
• Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
• Tätä lämpöpatjaa ei ole tarkoitettu sairaalakäyttöön.
• Älä pistä laitteeseen neuloja.
• Älä käytä patjaa taitettuna tai laskostettuna.
• Älä käytä laitetta märkänä.
• Ennen käyttöä säädettävässä sängyssä on varmistettava, etteivät läm-

pöpatja ja johdot jää jumiin tai taitoksiin esimerkiksi saranoiden väliin.
• Tätä lämpöpatjaa saa käyttää vain etiketissä ilmoitetun säätimen 

kanssa.
• Tämän sähköisen lämpöpatjan synnyttämät sähkö- ja magneetti-

kentät saattavat joissakin tapauksissa häiritä sydämentahdistimen 
toimintaa. Kenttien voimakkuudet ovat kuitenkin selkeästi raja-arvoja 
alhaisemmat. Sähkökentän voimakkuus: enint. 5000 V/m, magneet-
tikentän voimakkuus: enint. 80 A/m, magneettivuon tiheys: enint. 0,1 
milliteslaa. Ennen lämpöpatjan käyttöä kysy aiheesta lääkäriltäsi ja 
sydämentahdistimesi valmistajalta.

• Älä vedä, väännä tai taita johtoja.
• Lämpöpatja tulee tarkastaa usein kulumien tai vaurioiden varal-

ta. Mikäli niitä on havaittavissa tai mikäli lämpöpatjaa on käytetty 
epäasianmukaisesti tai se ei enää lämpene, se on toimitettava ennen 
uudelleenkäynnistämistä valmistajan tarkastettavaksi.

• Jos laitteen virtajohto vaurioituu, se on hävitettävä asianmukaisesti. 
Mikäli virtajohtoa ei voi vaihtaa, laite on hävitettävä asianmukaisesti.

• Kun lämpöpatja on käynnissä, sen päälle 
– ei saa asettaa mitään esineitä (esim. matkalaukkua tai pesukoria) 
– ei saa asettaa lämmönlähteitä, kuten kuumavesipulloa, lämpötyy 
 nyä tai vastaavaa.

• Säätimen elektroniset osat lämpenevät patjaa käytettäessä. Säädin-
tä ei saa tästä syystä peittää tai asettaa lämpöpatjan päälle patjan 
ollessa käytössä.

• Jos sinulla on laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä 
asiakaspalveluumme.

• Käyttöohjeita (luku 4), puhdistamis- ja hoito-ohjeita (luku 5) sekä 
säilytysohjeita (luku 6) on ehdottomasti noudatettava.
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3. Asianmukainen käyttö
  HUOMIO

Tämä lämpöpatja on tarkoitettu vain sänkyjen lämmittämiseen. 

4. Käyttö
4.1 Turvallisuus

 HUOMIO
Lämpöpatjassa on TURVAJÄRJESTELMÄ. Tämä sensoritekniikka estää lämpöpatjan ylikuume-
nemisen koko patjan alueella sammuttamalla laitteen automaattisesti vian ilmetessä. Jos TURVA-
JÄRJESTELMÄ on katkaissut virran lämpöpatjasta, lämmitystasoja osoittavat valot eivät enää pala 
laitteen virran ollessa kytkettynä. 

Huomioithan, ettei lämpöpatjaa voida turvallisuussyistä käyttää vian ilmenemisen jälkeen, vaan se 
on toimitettava ilmoitettuun asiakaspalveluosoitteeseen.

Älä koskaan yhdistä viallista lämpöpatjaa toiseen, samantyyppiseen säätimeen. Tämä johtaisi myös 
siihen, että säätimen turvajärjestelmä sammuttaa laitteen lopullisesti.

4.2 Käyttöönotto
Levitä lämmitettävä sijauspatja tasaisesti patjasi päälle niin, että johdon sisääntulo on suurin piirtein 
olkapäiden korkeudella (katso kuva). Yläosaa ei lämmitetä. Vedä sen jälkeen sivuosa lakanan tavoin patjasi 
sivujen yli. Lämmitettävä sijauspatja on suunniteltu niin, että sopii sekä 90 x 200 cm:n että 100 x 200 cm:n
patjoille. Kiinnitä lakana lopuksi tavalliseen tapaan niin, että sijauspatja on patjan ja lakanan välissä.

 HUOMIO
Varmista, että lämpöpatja on levitetty tasaiseksi eikä se pääse taittumaan tai laskostumaan käytön 
aikana.  

• Liitä ensin säädin lämpöpatjaan pistoliittimen avulla.
• Kytke sitten pistoke pistorasiaan. 

4.3 Käynnistäminen
Käynnistääksesi lämpöpatjan siirrä virran kytkemiseen ja sammuttamiseen sekä lämmitystasojen valintaan 
tarkoitettu työnnin tasolle 1, 2 tai 3.
Merkkivalo palaa virran ollessa kytkettynä (4).

4.4 Lämpötilan säätäminen
Taso 0: ei lämmitystä (OFF)
Taso 1: minimilämpö
Taso 2: keskitasoinen lämpö
Taso 3: maksimilämpö

  VAROITUS
Jos lämpöpatjaa käytetään useamman tunnin ajan, on suositeltavaa 
valita säätimestä alhaisin lämmitystaso käyttäjän liiallisen lämpenemi-
sen ehkäisemiseksi.

 OHJE
• Lämpöpatja lämpenee nopeimmin, kun aluksi valitaan korkein lämmitystaso.
• On ehdottoman suositeltavaa käynnistää lämpöpatja noin 30 minuuttia ennen nukku- 
 maanmenoa ja asettaa peitto sen päälle lämmön karkaamisen estämiseksi.
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4.5 Automaattinen poiskytkentä
Tämä lämmitettävä sijauspatja kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin kolmen (3) tunnin kuluttua.
Kytkimen punainen merkkivalo palaa lämmitettävän sijauspatjan lämmityksen aikana. Poiskytkentäajan 
jälkeen lämmitettävä sijauspatja ei enää lämpene ja punainen merkkivalo alkaa vilkkua. Voit lämmittää 
sijauspatjan uudelleen asettamalla katkaisimen ensin noin viiden sekunnin ajaksi asentoon ”0” (pois) ja va-
litsemalla sen jälkeen toivotun lämpötila-asteen. Mikäli sijauspatjaa ei enää käytetyn aikakatkaisun jälkeen 
käytetä, se tulee sammuttaa (aste 0) tai pistoke irrottaa pistorasiasta.

4.6 Sammuttaminen
Sammuttaaksesi lämpöpatjan siirrä virran kytkemiseen ja sammuttamiseen sekä lämmitystasojen valintaan 
tarkoitettu työnnin 0-asentoon (OFF). Lämmitystasoja osoittavat valot sammuvat.

 OHJE
Jos lämpöpatjaa ei käytetä muutamaan päivään, siirrä virran kytkemiseen ja sammuttamiseen sekä 
lämmitystasojen valintaan tarkoitettu työnnin 0-asentoon (OFF) ja irrota pistoke pistorasiasta.

5. Puhdistaminen ja hoito
  VAROITUS

Ennen laitteen puhdistamista irrota aina ensin pistoke pistorasiasta. Irrota sen 
jälkeen pistoliitin ja siten koko säädin lämpöpatjasta. 

 HUOMIO
•   Säädin ei saa koskaan joutua kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa. Muutoin se
 saattaa vaurioitua.

Käytä säätimen puhdistamiseen kuivaa, nukkaamatonta liinaa. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita tai 
hankausaineita.
Pienet tahrat voidaan poistaa lämpöpatjasta kostutetulla liinalla ja tarvittaessa pienellä määrällä nestemäi-
stä hienopesuainetta.

 HUOMIO
• Huomaathan, ettei lämpöpatjaa saa puhdistaa kemiallisesti, vääntää kuivaksi, kuivata kuivaus- 
 rummussa, mankeloida tai silittää.

Tämä lämpöpatja on konepestävä.
Käytä pesukoneen erittäin hellävaraista 30 °C:n pesuohjelmaa (villapesu). Käytä hienopesuainetta ja an-
nostele valmistajan ohjeiden mukaan.

 HUOMIO
• Huomaathan, että lämpöpatja kuluu liiallisesta pesemisestä.
 Se tulisi siksi pestä koko käyttöikänsä aikana pesukoneessa korkeintaan viisi kertaa.

Muotoile kostea lämpöpatja heti pesun jälkeen alkuperäiseen kokoonsa ja anna sen kuivua kuivaustelineen 
päälle levitettynä. 

 HUOMIO
• Älä kiinnitä lämpöpatjaa kuivaustelineeseen pyykkipoikien tai vastaavien avulla, Muutoin patja voi  
 vaurioitua.
• Liitä säädin lämpöpatjaan vasta, kun pistoliitin ja patja ovat täysin kuivuneet.
 Muutoin lämpöpatja voi vaurioitua.
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  VAROITUS
Älä missään tapauksessa käynnistä lämpöpatjaa kuivaustarkoituksessa! Tällöin syntyy sähköiskun 
vaara.

6. Säilytys
Jos lämpöpatja on pidemmän aikaa käyttämättä, on suositeltavaa säilyttää se alkuperäisessä pakkaukses-
saan. Irrota tätä varten pistoliitin ja säädin lämpöpatjasta.

 HUOMIO
Älä aseta säilytyksen aikana mitään esineitä lämpöpatjan päälle, jottei 
se väänny.
Anna lämpöpatjan ensin jäähtyä. Muutoin patja voi vaurioitua. 

7. Hävittäminen
Ympäristösyistä käytöstä poistettua laitetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Hävi-
tä käytöstä poistettu laite viemällä se asianmukaiseen keräys- ja kierrätyspisteeseen. Laite tulee 
hävittää EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical 
and Electronic Equipment) mukaisesti. Saat lisätietoja paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.

8. Käytönaikaiset ongelmat
Ongelma Syy Ratkaisu
Merkkivalo ei syty, kun
– säädin on liitetty kunnolla lämpöpatjaan.
– pistoke on kytketty toimivaan pistorasiaan
– työnnin on siirretty tasolle 1, 2 tai 3

Turvajärjestelmä on 
sammuttanut läm-
pöpatjan peruuttamat-
tomasti.

Toimita lämpöpatja ja 
säädin huoltoon.

9. Tekniset tiedot
Tekniset tiedot on ilmoitettu lämpöpatjan tyyppikilvessä.

10. Takuu / huolto
Ota takuuta koskevissa vaatimuksissa yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai toimipisteeseen (katso 
luettelo Service international).
Liitä laitteen palautuslähetykseen kopio ostotositteesta sekä lyhyt kuvaus laitteen viasta.

Noudatamme seuraavia takuuehtoja:
1.  BEURER-tuotteiden takuuaika on voimassa ostopäivästä lukien 5 vuotta. Takuuajan ollessa pidempi se 

vastaa kussakin maassa voimassa olevaa takuuaikaa.
  Takuuvaatimuksen yhteydessä ostopäivä on osoitettava ostotositteella tai laskulla.
2.  Korjaukset (laite kokonaisuudessaan tai laitteen osat) eivät pidennä takuuaikaa.  
3.  Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet
 a.  epäasianmukaisesta käytöstä (esim. käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä)
 b.  asiakkaan tai valtuuttamattoman henkilön tekemistä korjauksista tai muutoksista
 c.  kuljetettaessa tuotetta valmistajalta asiakkaalle tai huoltopisteeseen.
 d.  Takuu ei kata lisäosia, jotka ovat alttiita yleiselle kulumiselle (mansetit, paristot jne.).
4.  Vastuu laitteen aiheuttamista suorista tai epäsuorista välillistä vahingoista päättyy myös silloin, kun 

vahingoittunutta laitetta koskeva takuuvaatimus on hyväksytty.
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