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INSTRUKCJA OBS£UGI 
PODUSZKI 

ELEKTRYCZNEJ

Electro-line  
model TX 60 

Rozmiar 35 x 45 cm



UWAGA:
Przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.
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PROSIMY ZACHOWAÆ ORYGINALNE OPAKOWANIE W OKRESIE 
GWARANCYJNYM

Obs³uga serwisowa urz¹dzenia  winna byæ dokonywana wy³¹cznie 
przez autoryzowane punkty serwisowe.

PROSIMY ZACHOWAÆ INSTRUKCJÊ 
OBS£UGI

I. WA¯NE WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA

- Przed u¿yciem sprawdziæ, czy poduszka nie jest uszkodzona. W przypadku stwierdzenia
  jakichkolwiek uszkodzeñ nie wolno pod³¹czaæ poduszki do gniazdka sieciowego.
- Przed pierwszym u¿yciem sprawdziæ, czy parametry pr¹du na wszywce poduszki
  odpowiadaj¹ parametrom pr¹du w sieci u¿ytkownika.
- W przypadku, gdy poduszka nie jest u¿ywana, powinna byæ przechowywana w oryginalnym
  opakowaniu, w bezpiecznym miejscu, niedostêpnym dla dzieci i osób niepe³nosprawnych. 
- Miejsce przechowywania powinno zabezpieczaæ poduszkê przed uszkodzeniami
  mechanicznymi, przed zgniataniem, zaginaniem oraz przed zawilgoceniem. 
- Poduszkê nale¿y sprawdzaæ okresowo (najlepiej przed ka¿dym kolejnym u¿ytkowaniem), 
  w celu stwierdzenia ewentualnych œladów zu¿ycia, uszkodzenia lub zawilgocenia. 
- Zabrania siê pozostawiaæ w³¹czon¹ poduszkê elektryczn¹ bez nadzoru przy dzieciach,
  osobach niepe³nosprawnych, niedo³ê¿nych, niewra¿liwych na ciep³o oraz o zredukowanych
  zdolnoœciach fizycznych i psychicznych.
- Zabrania siê zanurzaæ wtyczkê lub poduszkê w wodzie lub w innych p³ynach, gdy¿ mo¿e
  groziæ to pora¿eniem elektrycznym w momencie pod³¹czenia poduszki do zasilania.
- Zabrania siê u¿ywania poduszki w stanie z³o¿onym lub gdy poduszka jest pofa³dowana, 
  a przewód zasilaj¹cy jest pozaginany.
- Zabrania siê u¿ytkowania poduszki, gdy jest ona wilgotna lub mokra. 
- Zabrania siê wbijaæ w poduszkê szpilek, igie³ lub innych ostrych metalowych przedmiotów.
- Poduszka nie jest przewidziana do u¿ytku w celach medycznych i leczniczych.
- Poduszki nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie zgodnie z jej przeznaczeniem oraz w sposób opisany 
  w instrukcji.
- Nale¿y zawsze wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazda zasilaj¹cego po zakoñczeniu u¿ytkowania
  poduszki.
- Zabrania siê u¿ywaæ poduszki w przypadku, gdy przewód zasilaj¹cy  jest uszkodzony.
- Przy³¹czenie typu Z - je¿eli przewód zasilaj¹cy ulegnie uszkodzeniu, powinien byæ
  wymieniony na nowy w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Zabrania siê samodzielnej wymiany przewodu przy³¹czeniowego przez u¿ytkownika. 
- Nigdy nie nale¿y owijaæ przewodu zasilaj¹cego wokó³ poduszki, gdy¿ mo¿e to prowadziæ 
  do uszkodzenia przewodu.



II. SPOSÓB U¯YWANIA PODUSZKI  ELEKTRYCZNEJ

- Przed u¿yciem poduszki mo¿na j¹ wstêpnie nagrzaæ, w³¹czaj¹c poduszkê 15-30 minut
  przed u¿yciem. W tym celu nale¿y wetkn¹æ wtyczkê przewodu zasilaj¹cego do gniazdka
  sieciowego i ustawiæ regulator temperatury w pozycji “1” lub “2”. Uwaga: przy ustawieniu
  regulatora temperatury w pozycji “1” lub “2” zapali siê czerwona lampka sygnalizacyjna
  zasilania. Przy ustawieniu regulatora w pozycji ‘1” poduszka bêdzie siê nagrzewa³a wolniej,
  a w pozycji “2” szybciej.
- Zabrania siê nakrywaæ poduszki dodatkowym nakryciem (kocem, ko³dr¹, pledem itp..), 
  gdy¿ mo¿e to prowadziæ do przegrzania i uszkodzenia urz¹dzenia.
- Z chwil¹ osi¹gniêcia przez poduszkê odpowiedniej temperatury zaleca siê zmniejszenie
  intensywnoœci nagrzewania i przestawienie regulatora z pozycji “2” do pozycji “1”  lub te¿
  ca³kowite wy³¹czenie nagrzewania. 
- Nie zaleca siê pozostawiania w³¹czonej poduszki na czas snu. W przypadku koniecznoœci
  korzystania z poduszki w czasie snu, nale¿y zmniejszyæ grzanie, ustawiaj¹c regulator
  temperatury w pozycji “1’, oraz zwróciæ szczególn¹ uwagê, aby poduszka by³a równo
  roz³o¿ona a przewód nie by³ zagiêty. Nale¿y równie¿ zapewniæ nadzór drugiej osoby nad
  osob¹ œpi¹c¹, która okresowo sprawdza³a by poprawnoœæ u¿ytkowania poduszki w trakcie
  snu i nie dopuszcza³a zaginania (fa³dowania siê) poduszki lub przewodu zasilaj¹cego.
- UWAGA: Brak sygnalizacji (zapalenia siê sygnalizacyjnej diody czerwonej) po w³¹czeniu
  wtyczki przewodu zasilaj¹cego do gniazdka sieciowego i za³¹czeniu wy³¹cznika pracy 
  (poz.1 lub 2) oznacza:

  1) Zadzia³anie bezpiecznika topikowego,                  2) Zadzia³anie termistora

  W takim przypadku nale¿y bezzw³ocznie oddaæ poduszkê do naprawy w autoryzowanym
  punkcie serwisowym.
- Po zakoñczeniu u¿ytkowania nale¿y ustawiæ suwak prze³¹cznika w pozycjê "0" oraz
  wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka sieciowego.
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III. PRZEZNACZENIE U¯YTKOWE

Poduszka s³u¿y do miejscowego nagrzewania cia³a. Poduszka emituje ciep³o. Nale¿y j¹ 
stosowaæ przyk³adaj¹c do cia³a w miejscach, gdzie odczuwalne s¹ bóle miêœni i stawów. 
Terapia cieplna przynosi ulgê przy bólach stawów, skurczach i napiêciach miêœni oraz przy 
schorzeniach reumatycznych.
Wspomaga cieplnie osoby znajduj¹ce siê w stanie zagro¿enia wych³odzeniem organizmu.
UWAGA: 
Poduszka nie zastêpuje leczenia w³aœciwego, prowadzonego pod nadzorem lekarza.
Urz¹dzenie jest w stanie jedynie ³agodziæ niektóre objawy chorobowe (bóle, skurcze, napiêcia 
miêœni itp.).  

I. WA¯NE WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA -c.d.

- Producent i importer nie odpowiadaj¹ za ¿adne szkody spowodowane niew³aœciwym,
  niezgodnym z przeznaczeniem i niezgodnym z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi u¿ytkowaniem
  poduszki.
- Jakiekolwiek samodzielne próby naprawiania uszkodzonej poduszki powoduj¹
  natychmiastowe wygaœniêcie gwarancji co oznacza utratê przez u¿ytkownika
  prawa do bezp³atnej naprawy urz¹dzenia w okresie gwarancyjnym.
- UWAGA: W przypadku odsprzeda¿y (odst¹pienia) poduszki elektrycznej, nale¿y
  przekazaæ poduszkê elektryczn¹ nowemu nabywcy (w³aœcicielowi) wraz
  z instrukcj¹ obs³ugi.



VI. DANE TECHNICZNE

Napiêcie i czêstotliwoœæ pr¹du zasilaj¹cego: 230 V / 50 Hz
Moc ca³kowita: 60 W
Wymiary: 35 cm x 45 cm
Waga netto: 0,326 kG
Materia³: a) pow³oczka - 100% poliester, b) wk³ad grzejny - dzianina

VII. INFORMACJA O POZBYWANIU SIÊ ZU¯YTYCH URZ¥DZEÑ

1. Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny nie mo¿e byæ umieszczany z innymi odpadami.
    Sprzêt taki powinien byæ zbierany selektywnie, o czym przypomina znak przekreœlonego
    kontenera.
2. Nieprzestrzeganie tej zasady mo¿e, przy nieprawid³owej utylizacji zu¿ytego sprzêtu,
    stanowiæ zagro¿enie dla œrodowiska i zdrowia ludzi, wynikaj¹ce z obecnoœci w sprzêcie
    sk³adników niebezpiecznych.  Aby unikn¹æ takiego zagro¿enia, sk³adniki te powinny zostaæ
    zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy.
3. Dane o masie sprzêtu zawarte s¹ w opisie danych technicznych urz¹dzenia oraz na
    opakowaniu.
4. Informacji o punktach zbiórki zu¿ytego sprzêtu elektronicznego i elektrycznego udzielaj¹
    lokalne jednostki administracji samorz¹dowej

VIII. INFORMACJA O SERWISIE

W razie jakichkolwiek problemów prosimy kontaktowaæ siê z autoryzowanym serwisem lub 
dzia³em serwisu dystrybutora (adres i telefon do serwisu podany na karcie gwarancyjnej).

IX. GWARANCJA

Warunki gwarancji oraz informacjê o serwisie zawiera karta gwarancyjna zamieszczona na 
stronach 5 i 6 niniejszej instrukcji

V. SCHEMAT ELEKTRYCZNY

WYKAZ ELEMENTÓW:
D: 1NA007 1A
R: RT14 120-150K
LED: dioda sygnalizacyjna 
         czerwona
Wy³¹cznik: TWK-1/T3A 
Termostat: V7AM 70ºC
Przewód grzejny: 60W/230V
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IV. MYCIE I KONSERWACJA KOCA

- Zabrania siê zanurzaæ wtyczkê lub poduszkê w wodzie lub w innych p³ynach, gdy¿ grozi
  to pora¿eniem elektrycznym.
- Nie czyœciæ i nie praæ wk³adu grzejnego (czêœci nierozbieralnej poduszki). Czyœciæ
  chemicznie i praæ wolno jedynie zdejmowan¹ pow³oczkê poduszki. 
- Po upraniu pow³oczki poduszki nale¿y pow³oczkê dok³adnie wysuszyæ i dopiero póŸniej
  za³o¿yæ na poduszkê.
- Po czyszczeniu poduszki oraz przed ponownym u¿yciem nale¿y poduszkê dok³adnie
  wysuszyæ.
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