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LT Elektrinė paklodė 
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.
 ■ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, 
turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems 
patirties naudotis šiuo prietaisu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, 
kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikai 
negali žaisti šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti 
šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs.

 ■ Jei maitinimo laidas būtų pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas, jo techninės 
priežiūros centro atstovas arba panašios kvalifikacijos meistras, kad būtų 
išvengta pavojaus.

 ■ Svarbios instrukcijos. Saugokite, jei prireiktų ateityje.
 ■ Tai yra paklodė. Kiekvieną kartą naudodami elektrinę paklodę, įsitikinkite, kad 
ji tinkamai išskleista ir išlankstyta.

 ■ Šia elektrinę paklodę naudokite tik su valdymo įrenginiu, pateiktu kartu su 
prietaisu arba rekomenduojamu gamintojo. Jokiomis aplinkybėmis negalima 
naudoti skirtingo valdymo įrenginio tipo.

 ■ Kai elektrinės paklodės nenaudojate, nuvalykite ją pagal skyriuje „Techninė 
priežiūra ir valymas“ pateiktas instrukcijas ir laikykite ją vaikams nepasiekiamoje 
bei gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo šilumos šaltinių.

 ■ Padėdami gaminį į saugojimo vietą, įsitikinkite, ar jis visiškai atvėsęs,o maitinimo 
laidas – atjungtas nuo elektros lizdo.

 ■ Nedėkite ant gaminio jokių daiktų.
 ■ Dažnai tikrinkite prietaisą, ar nėra jo pažeidimo arba nusidėvėjimo požymių. Jeigu 
tokių požymių atsirastų arba jei prietaisas buvo netinkamai naudotas, grąžinkite 
jį tiekėjui, kad jis būtų sutaisytas ir juo vėl galima būtų naudotis.

 ■ Š�is prietaisas neskirtas naudojimui ligoninėse medicininiams tikslams.
 ■ Nenaudokite prietaiso, kai jis yra šlapias.
 ■ Prietaisu negalima naudotis asmenims, kurie nejaučia šilumos, arba neįgaliesiems, 
negalintiems reaguoti į perkaitimą.

 ■ Vaikams iki trijų metų amžiaus draudžiama naudotis šiuo prietaisu, nes jie negali 
reaguoti į perkaitimą.

 ■ Šio prietaiso negali naudoti jaunesni nei trijų metų amžiaus vaikai, nebent 
valdymo įrenginius nustato vienas iš tėvų arba globėjų arba nebent vaikas 
pakankamai instruktuotas apie tai, kaip saugiai naudoti įrenginį.
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Perskaitykite šią naudojimo instrukciją.

Nekiškite į gaminį smeigtukų ar kokių nors kitokių daiktų.

Gaminys nėra tinkamas 3 metų amžiaus ir jaunesniems vaikams.

 

Gaminį galima plauti tik rankomis. Gaminio negalima plauti skalbimo 
mašinoje.

Nenaudokite gaminio, kai jis yra sudėtas arba suspaustas.

Gaminiu naudokitės tik patalpose.

Gaminio negalima balinti.

Gaminio negalima džiovinti skalbinių džiovyklėje.

Gaminio negalima lyginti. Gaminį draudžiama garinti.

Gaminio negalima chemiškai valyti.

 ■ Atsargiai išpakuokite prietaisą ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, kol nerasite 
visų prietaiso dalių.

 ■ Šiuo gaminiu draudžiama naudotis asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių 
ar protinių sutrikimų, arba nepatyrusiems asmenims, nebent jie yra apmokyti 
arba išmokyti, kaip saugiai naudotis gaminiu, arba juos prižiūri kvalifikuotas 
asmuo, atsakingas už jų saugumą.
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 ■ Jokiomis aplinkybėmis nebandykite remontuoti ar keisti gaminio patys – galite 
patirti elektros šoką! Visus remonto ir reguliavimo darbus turi atlikti specializuota 
įmonė / techninės priežiūros centras. 

 ■ Jeigu gaminys modifikuojamas garantijos galiojimo laikotarpiu, garantija gali 
nustoti galioti.

 ■ Niekada nenaudokite šio gaminio, jeigu jūsų rankos arba pėdos šlapios.
 ■ Nesinaudokite gaminiu apsiavę batais. Naudodamiesi gaminiu visada nusiaukite 
batus.

 ■ Gaminio skleidžiami elektros ir magnetinis laukai gali sutrikdyti širdies 
stimuliatorių veiklą. Norėdami naudotis gaminiu, prieš tai pasitarkite su savo 
gydytoju.

 ■ Gaminį laikykite ir naudokite toliau nuo degių arba lakių medžiagų ir tirpiklių.
 ■ Saugokite gaminį nuo labai žemos ir aukštos temperatūros, tiesioginių saulės 
spindulių bei didelės drėgmės. Nenaudokite labai dulkėtoje aplinkoje.

 ■ Nedėkite gaminio prie šildytuvų, atvirų liepsnų ar kitų prietaisų arba įrangos, 
skleidžiančios karštį.

 ■ Šis prietaisas skirtas naudoti buityje. Nenaudokite pramoninėje aplinkoje arba 
lauke!

 ■ Gaminio negalima naudoti vietoj pakloto arba guolio naminiams gyvūnams. 
Gyvūnas gali jį sukandžioti, gauti elektros šoką ir dėl to galbūt net žūti.

 ■ Nenaudokite gaminio kitais tikslais, išskyrus numatytuosius.
 ■ Prieš jungdami gaminį prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, ar gaminio techninių 
duomenų plokštelėje nurodyta įtampa sutampa su elektros lizdo įtampa.

 ■ Netieskite maitinimo laido šalia įkaitusių vietų arba virš aštrių daiktų. Ant 
maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų. Maitinimo laidą nutieskite taip, kad 
ant jo neužliptų arba neužkliūtų. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas neliečia karštų 
paviršių.

 ■ Neišjunkite maitinimo laido iš elektros lizdo, traukdami už laido.
 ■ Nepurkškite ant gaminio vandens ar bet kokio kito skysčio. Nenardinkite 
veikiančio gaminio į vandenį ar bet kokį kitą skystį.

 ■ Niekuomet nenaudokite gaminio prie vonios, kriauklės ar bet kokios kitos 
vandens talpos.

 ■ Jei gaminio nenaudojate arba neplanuojate jo naudoti, išjunkite jį ir atjunkite 
maitinimo laidą nuo elektros tinklo lizdo. Prieš keisdami priedus, atlikite tą patį.

 ■ Niekada nepalikite įjungto gaminio be priežiūros.
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 ■ Ypač būkite atsargūs, naudodami gaminį šalia vaikų. Visada laikykite gaminį 
vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su 
gaminiu.

 ■ Nenaudokite gaminio vidaus patalpoms šildyti.
 ■ Nekiškite gaminio po čiužiniais.
 ■ Ant gaminio nedėkite didelių arba sunkių daiktų, pavyzdžiui, lagaminų ir pan.
 ■ Jungiklis jokiais būdais neturi būti uždengtas antklodėmis, pagalvėmis ar 
panašiais daiktais, ir jis privalo būti lengvai pasiekiamas.

 ■ Nesudėkite, nesulenkite ir nesuspauskite gaminio, kai jis veikia.
 ■ Nenaudokite elektrinės paklodės ant reguliuojamos padėties lovų. Jei ją naudojate 
ant reguliuojamos padėties lovos, tuomet įsitikinkite, kad paklodė nesulenkta 
arba jos maitinimo laidas neįstrigęs arba nesusisukęs.

 ■ Gamintojas neprisiima atsakomybės už pažeidimus, kilusius dėl dėl netinkamo 
gaminio ir jo priedų naudojimo (sužalojimus, nudegimus, gaisrą, maisto 
sugadinimą ir pan.).

ĮSPĖJIMAS! 
Vartotojas neturi užmigti, naudodamasis šiuo prietaisu.

 ■ Gaminį naudokite tik kaip apatinę dangą. Nesusukite paklodės ir ja neapsivyniokite.
 ■ Jei naudojate ilgą laiką arba per naktį, nustatykite valdymo įtaisą tik iki 1 lygio. 
 ■ Nenustatykite jungiklio į aukštesnį lygį, kai naudojate ilgą laiką arba per naktį.
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LT Elektrinė paklodė 
Naudotojo vadovas

 ■ Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir 
tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniais prietaisais. Prietaisą 
naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje 
vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.

 ■ Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą 
ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo 
galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, 
rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

PRIETAISO APRAŠYMAS
A1 Elektrinė paklodė
A2 Ekranas

A3 Temperatūros valdymo įtaisas
A4 Maitinimo laidas

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
 ■ Pradėdami naudoti gaminį, įsitikinkite, ar jis nėra kaip nors apgadintas.

VALDIKLIAI
 ■ Išlankstykite elektrinę paklodę vietoje, kurioje ją naudosite, ir įsitikinkite, kad ji nesulenkta 

ir maitinimo laidas su valdymo įtaisu yra viršuje, šalia jūsų galvos. Patikrinkite, kad elektrinė 
paklodė yra tikrai plokščia ir lygi. Kiekvieną kartą naudodami elektrinę paklodę, įsitikinkite, kad 
ji tinkamai išskleista ir išlankstyta.

 ■ Išvyniokite maitinimo laidą. Įkiškite elektros kištuką į elektros lizdą.
 ■ Naudodami valdymo įtaisą A3, nustatykite pageidaujamą temperatūros intensyvumą. Galite 

pasirinkti bet kurią iš šių nuostatų: 0 = išjungti, 1 = žema temperatūra, 2 = vidutinė temperatūra, 
3 = aukšta temperatūra. Atitinkamas skaičius bus rodomas ekranėlyje A3.

 ■ Gaminys pradės šilti ir maždaug per 15 minučių pasieks nustatytą šildymo intensyvumą. 
Atminkite, kad tam tikros kūno dalys jautresnės šilumai, nei rankos.

 ■ Rekomenduojame nustatyti aukštą temperatūrą, o, kai prietaisas įšils, savo nuožiūra nustatyti 
žemesnį temperatūros lygį.

 ■ Gaminys automatiškai išsijungs po 3 valandų nepertraukiamo veikimo. Tai – saugos mechanizmas, 
kuris apsaugo gaminį nuo perkaitimo. Jei reikia laikyti gaminį ilgiau, nustatykite valdymo įtaisą 
A3 į 0 padėtį, palaukite maždaug 10 sekundžių, tuomet naudokite valdymo įtaisą A3, kad vėl 
nustatytumėte temperatūros intensyvumą.

 ■ Jei gaminiu nesinaudojate, nustatykite valdymo įtaisą A3 į 0 padėtį ir atjunkite maitinimo laido 
kištuką nuo elektros lizdo.

Pastaba. 
Pirmą kartą įjungus gaminį gali sklisti nestiprus kvapas. Tai – normalu.
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Dėmesio!
Jei naudojate ilgą laiką arba per naktį, nustatykite valdymo įtaisą tik iki 1 lygio. Nenustatykite 
jungiklio į aukštesnį lygį, kai naudojate ilgą laiką arba per naktį.
Jei elektrinė paklodė įjungta, jungiklis gali šiek tiek įkaisti, todėl naudojimo metu jo negalima 
uždengti.
Naudojant elektrinę paklodę, ją reikia uždengti, pavyzdžiui, antklode, kitaip šilumos nuostoliai 
bus labai dideli ir elektrinė paklodė pakankamai neįšils.
Naudokite elektrinę paklodę tik su pateiktu valdymo įtaisu. Jokiomis aplinkybėmis 
nebandykite keisti gaminio.

ĮSPĖJIMAS!
Elektrinė paklodė turi būti visiškai išvyniota ir išlankstyta prieš ją naudojant. Kitaip gresia 
nepataisomo pažeidimo pavojus.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
 ■ Norėdami prietaisą valyti, nustatykite valdymo įtaisą A3 į 0 padėtį ir atjunkite maitinimo laido 

kištuką nuo elektros lizdo. Palaukite, kol gaminys visiškai atvės.
 ■ Mažas dėmes galima pašalinti šluoste arba drėgna kempine, sudrėkinta drungname vandenyje. 

Didesnes dėmes galima pašalinti plaunant.

Plovimo procedūra: 
 ■ Pirmiausia atjunkite elektrinę paklodę nuo maitinimo laido traukdami į viršų.
 ■ Plaukite rankomis esant daugiausiai 30 °C temperatūrai.
 ■ Po plovimo kruopščiai išskalaukite paklodę drungname vandenyje.
 ■ Negręžkite elektrinės paklodės arba nedžiovinkite džiovyklėje. Laisvai padžiaukite paklodę ir 

leiskite jai natūraliai išdžiūti. 

Dėmesio!
Niekada neplaukite elektrinės paklodės kartu su maitinimo laidu!
Nenaudokite ventiliatorių ar kitų prietaisų džiovinimui, leiskite paklodei išdžiūti natūraliai.
Niekada nedžiovinkite elektrinės paklodės įjungdami ją!

ĮSPĖJIMAS!
Norėdami išvengti pavojingos situacijos, gaisro arba sužalojimo dėl elektros šoko, nemerkite 
valdymo įtaiso A3 arba jo maitinimo laido į vandenį ar kokį nors kitą skystį.

SAUGOJIMAS
 ■ Padėdami gaminį į saugojimo vietą, įsitikinkite, ar jis visiškai atvėsęs,o maitinimo laidas 

– atjungtas nuo elektros lizdo.
 ■ Nedėkite ant gaminio jokių daiktų.
 ■ Gaminį laikykite vaikams nepasiekiamoje uždaroje, gerai vėdinamoje vietoje, atokiai nuo 

šilumos šaltinių.
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Nominali įtampa ........................................................................................................................................220–240 V
Nominalus dažnis ............................................................................................................................................... 50 Hz
Nominali galios įvestis .......................................................................................................................2 × 55 - 60  W
Matmenys ............................................................................................................................................. 140 × 160 cm
Maitinimo laido ilgis  ......................................................................................................................................... 2,3 m

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

Saugos klasė apsaugai nuo elektros šoko: 
II klasė – apsaugą nuo elektros šoko užtikrina dviguba arba ypač tvirta izoliacija.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS 
MEDŽIAGŲ ŠALINIMU
Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS
Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių 
prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, 
atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose 
Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti 
pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. 
Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.
Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.
Verslo įmonėms ES šalyse
Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės 
pardavėjo ar tiekėjo.
Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie 
tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.

Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.


