
 
Használati útmutató 

Fűthető szőnyeg infrasugárzó 50x55 cm, 60 °C-ig 66W és 
105x55 cm, 60 °C-ig 155W 

 
Tisztelt Ügyfelünk, 
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az infra fűthető szőnyeget. Így melegíthető a lábát – akár 
számítógépen dolgozik, akár tévét néz a kanapén. Ha kihűlt, a szőnyeg feltekerhető, hogy 
helytakarékosan tárolhassa. 
Kérjük, olvassa el ezt a használati utasítást, és kövesse a felsorolt utasításokat és tippeket, 
hogy optimálisan használhassa szőnyegét. 
 
Termékváltozatok: 
Fűthető infravörös szőnyeg 50x55 cm, 60°C -ig, 66W 
Fűthető infravörös szőnyeg 105x55 cm, 60°C -ig, 155W 
 
Jelen használati útmutató célja, hogy megismertesse Önt a termék működésével. Kérjük, 
őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy bármikor hozzáférhessen. Adja át őket a következő 
felhasználóknak. 
• Használat közben vegye figyelembe a biztonsági előírásokat. 
• A termék módosítása hatással lesz a termékbiztonságára. Figyelem sérülésveszély! 
• A készüléken vagy a tartozékokon végzett minden módosítás és javítás csak a gyártó által 
meghatározott személy végezheti. 
• Győződjön meg arról, hogy a termék csatlakoztatva van a konnektorhoz, amely könnyen 
hozzáférhető, így a készüléket a vészhelyzetben gyorsan leválasztható a hálózatról. 
• Tartsa távol a terméket nedvességtől és szélsőséges hőmérséklettől. 
• Soha ne merítse a terméket vízbe vagy másba folyadékba. 
• Ha nincs szüksége a termékre, tárolja száraz helyen a leírtaknak megfelelően. 
• Mielőtt eltenné a tárgyat, győződjön meg arról, hogy az teljesen kihűlt. 
• Kerülje a fűtőszőnyeg gyűrődését tárolás során. Ne helyezzen rá tárgyakat. 
• Rendszeresen ellenőrizze a fűtőszőnyeget. 
• Ne működtesse a szőnyeget, ha az össze van hajtva vagy fel van tekerve. 
• Ne álljon a termékre magassarkúban. 
• Tartsa távol a terméket tűztől.  
• Működés közben ne takarja le a terméket. 
• Ne mossa a terméket mosógépben. 
• Csak nedves törülközővel tisztítsa a terméket, de előtte győződjön meg arról, hogy a termék 
nincs bedugva. 
• A vezérlőegységet nem szabad kicserélni. 
• Fektesse le a készüléket fejjel lefelé, mielőtt hozzáfogna a feltekeréséhez. 
• Soha ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel.  
• Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen megtörve, becsípve, illetve ne érintkezzen 
hőforrással vagy éles szélekkel.  
• Ha lehetséges, ne használjon hosszabbítót. Ha ez elkerülhetetlen, csak fröccsenésmentes, 
egyszerű hosszabbítókábelt használjon (nincs több aljzat. 



• A készüléket csak szabványos háztartási csatlakozóaljzaton használja. Ellenőrizze, hogy az 
adattáblán feltüntetett hálózati feszültség megegyezik-e az Ön hálózati feszültségével. 
• Kérjük, a terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja. Bármilyen más használat 
a termék vagy a termék körüli terület károsodásához vezethet. 
• Húzza ki a hálózati csatlakozót a készülékből minden használat után, működés közbeni 
meghibásodások és tisztítás előtt. 
• Ha ennek a készüléknek a tápkábele megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében a 
gyártónak vagy annak vevőszolgálatának, vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell 
cserélnie. 
• A készülék kizárólag háztartási vagy hasonló célokra szolgál. Kereskedelmi célra nem 
használható fel! 
• Soha ne használja a készüléket hibás működés után, pl. ha a készülék vízbe merült, leesett 
vagy más módon megsérült. A gyártó nem vállal felelősséget a használati utasítás figyelmen 
kívül hagyásából eredő helytelen használatért. 
 
Műszaki adatok 
 
Névleges feszültség 230V AC, 50Hz 
Áramfelvétel 66W / 155W 
Anyaga: polár (poliészter) / műanyag felület 
Hőmérséklet tartomány 10-60°C  
Kikapcsolási időzítő 1-8 óra 
Méretek: 50x55 cm / 105x55 cm 
Súly 450g / 1000g 
 



 
 
1. Vezérlőegység 
2. Fűtési hőmérséklet szabályozó 
3. Szőnyeg 
4. Kijelző 
5. Teljesítményjelző LED 
6. Időzítő gomb 
7. Bekapcsoló gomb 
8. Tápkábel 
9. 230V-os csatlakozó 
10. Időzítő gomb 
11. Hőmérsékletjelző LED 
 
Telepítés 
 
1. Nyissa ki a szíj tépőzárját. 
2. Tekerje le teljesen a szőnyeget. A szövettel borított oldala lefelé mutat. 
3. Csatlakoztassa a 230 V-os csatlakozót egy megfelelő aljzathoz. A kijelző és a tápellátásjelző 
LED rövid időre felvillan, majd kialszik. A szőnyeg most használatra kész. 
 
Használat 
 
Megjegyzés: Ne helyezzen nehéz tárgyakat vagy bútorokat a szőnyegre. Különösen a 
pontszerű terhelést kell kerülni. 



Az 66W-os szőnyeg matracként is használható. 
 
Bekapcsolás 
 
Nyomja meg a bekapcsoló gombot. A tápellátásjelző LED világít. A kijelzőn egymás után látható 
az időzítés ideje, a fűtési hőmérséklet és a szőnyeg hőmérséklete. A szőnyeg hőmérséklete 
ezután folyamatosan látható a kijelzőn. 

 
 
Kikapcsolás 
 
1. Fordítsa el a fűtőelem hőmérséklet-szabályozóját ütközésig az óramutató járásával 
ellentétes irányba. A hőmérsékletjelző LED kialszik. 
2. Nyomja meg a bekapcsoló gombot. A kijelző és a tápellátás LED-ek kialszanak. 
3. Húzza ki a tápkábelt az aljzatból. 
 
Megjegyzés: Feltekerés és tárolás előtt várja meg, amíg a szőnyeg teljesen kihűl. 
 
 
Állítsa be a fűtési hőmérsékletet 
 
Forgassa el a fűtési hőmérséklet gombot. A fűtési hőmérséklet (10-60°C) megjelenik a kijelzőn. 
Ha a mért szőnyeghőmérséklet a fűtési hőmérséklet alatt van, a hőmérsékletjelző LED világít, 
és a szőnyeg felmelegszik. Amint a szőnyeg hőmérséklete megfelel a fűtési hőmérsékletnek, a 
hőmérsékletjelző LED kialszik. 
 
Állítsa be az időzítőt 
1. Az időzítő gombokkal állítsa be a kívánt időtartamot (1-8 óra). Minden alkalommal, amikor 
megnyomja a gombot, az idő egy órával nő vagy csökken. 
2. A beállított időzítési idő letelte után a szőnyeg automatikusan kikapcsol. 
 
Tisztítás 
 
1. Kapcsolja ki a szőnyeget, és húzza ki a tápkábelt. 
2. Várja meg, amíg a szőnyeg teljesen kihűl. 
3. Tisztítsa meg a szőnyeget enyhén nedves ruhával vagy puha kefével. Ezután szárítsa meg 
újra a szőnyeget. 
4. Tisztítsa meg a vezérlőegységet és a tápkábelt száraz, puha ruhával. 
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a kábelbe vagy a vezérlőegységbe. 
- Ne merítse a szőnyeget vízbe vagy más folyadékba. 
- Ne használjon tisztítószert, oldószert vagy súrolószert. 
 



Tárolás 
 
Megjegyzés: a szőnyeget hosszú távú tárolás előtt (például meleg évszakban) meg kell 
tisztítani. 
 
1. Terítse ki a teljesen kihűlt szőnyeget egy sima, tiszta és száraz felületre. A sima műanyag 
felület lefelé mutat. 
2. A nyilakkal ellátott címkék az alsó oldalán találhatók, amelyet szövettel borítanak. Tekerje 
fel a szőnyeget a nyíl irányába. 
3. Helyezze a szállítószalagot a feltekert szőnyeg köré. 
4. Húzza át a heveder végét a csaton. 
5. Nyomja össze a tépőzárat. 
6. A feltekert szőnyeget függőleges helyzetben, hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől 
védve tárolja. 



 
 
 
 



 

 
 
 


