
INSTRUKCJA OB IKOCA ELEKTRYCZNEGO

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:
- Zabrania się zanurzać wtyczkę lub koc w wodzie lub w innych płynach,
gdyż grozi to porażeniem elektrycznym,

- Nie wolno pozostawiać włączonego i nagrzanego koca bez nadzoru,
w sytuacji gdy w pobliżu znajdują się dzieci lub osoby niepełnosprawne

- Koca należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
w sposób opisany w instrukcji obsługi,

- Należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego po
zakończeniu użytkowania koca,

- Nigdy nie należy owijać przewodu zasilającego wokół koca, gdyż może
to prowadzić do uszkodzenia przewodu,

- Zabrania się podłączać koc do gniazda zasilającego prądu zmiennego,
- Nie używać koca gdy jest on złożony lub wilgotny (mokry),

OSTRZEŻENIE:
Nie wolno dopuszczać do używania koca przez dzieci lub osoby
niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnego wyłączenia koca bez
pomocy osób trzecich. Nie wolno dopuszczać do używania koca
przez osoby szczególnie wrażliwe na ciepło.

SPOSÓB UŻYWANIA KOCA ELEKTRYCZNEGO:
- Włączyć wtyk przewodu zasilającego do gniazda zapalniczki.
Upewnić się, czy świeci się lampka sygnalizacyjna zasilania.
Nie poleca się stosowania koca w czasie, gdy nie pracuje silnik
samochodu, gdyż może prowadzić to do szybszego rozładowania się
akumulatora.

- Koc zawsze powinien być swobodnie rozłożony. Nie wolno używać koca
złożonego, zawiniętego, ułożonego w fałdy, zwiniętego w rulon itp.

- Nie wolno nakrywać pracującego koca dodatkowymi pokryciami, takimi
jak koce, kołdry, pledy, narzuty itp., gdyż może prowadzić to do
nadmiernego wzrostu temperatury i przegrzania ciała.

- Po podlączeniu koca do gniazda zasilającego, koc nagrzeje się
i będzie utrzymywał temperaturę w przedziale od 37°C do 54°C.

MYCIE I KONSERWACJA KOCA:
- Zabrania się zanurzać wtyczkę lub koc w wodzie lub w innych płynach,
gdyż grozi to porażeniem elektrycznym.

- Zabrania się stosować jakichkolwiek wybielaczy do mycia koca.
- Zabrania się prania ręcznego koca w wodzie lub w pralce.
- Do czyszczenia używać wyłącznie wilgotnej ściereczki, miękkiej
szczotki i delikatnie działających detergentów (środków do prania).

- Po czyszczeniu koca oraz przed ponownym użyciem należy koc
dokładnie wysuszyć.

DANE TECHNICZNE:
Napięcie prądu zasilającego: 12V
Moc całkowita: 65W
Bezpiecznik: 10 Amps
Wymiary: 150 cm x 110 cm
Ciężar: 0,96 kG


