Θερμαινόμενο Χαλάκι - Πατάκι Γραφείου, Υπέρυθρης Θέρμανσης
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
-Ηλεκτρικό θερμαινόμενο πατάκι, μόνο για εσωτερική χρήση.
-Παρέχει ζεστή θαλπωρή στην περιοχή των ποδιών και ανακουφίζει ευχάριστα.
-Απλά συνδέστε το θερμαινόμενο πατάκι σε απλή πρίζα των 220-240V με χαμηλή
κατανάλωση.
-Θερμαίνετε μόλις σε 10 Λεπτά.
Χρήση

- Μην καλύπτετε ποτέ το πατάκι, για να μην
δημιουργηθεί υπερθέρμανση.
- Μην το διπλώνετε. Μόνο για εξωτερική
χρήση.
- Αποφύγετε οποιαδήποτε χρήση νερού και μην
το εκθέτετε σε οποιαδήποτε πηγή υγρασίας.
- Δεν πλένεται. Μόνο στεγνό καθάρισμα.
- Βγάλτε το από την πρίζα πριν από κάθε
καθάρισμα.
- Μην το συρράπτετε ή καρφώνετε στο έδαφος.
- Μην το βάζετε μέσα στο νερό και μην ακουμπάτε επάνω του με βρεγμένα πόδια ή
παπούτσια.
- Μην αφήνετε κατοικίδια να δαγκώνουν το πατάκι
Οδηγίες ασφάλειας

- Αν δημιουργηθεί οποιαδήποτε εκδορά στην επιφάνεια ή στο καλώδιο, για τη δική
σας ασφάλεια, μην χρησιμοποιείται το πατάκι.
- Δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα, (συμπεριλαμβανομένων και των
παιδιών) με χαμηλή κινητικότητα.
- Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση από παιδιά.
- Αν το καλώδιο φθαρεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο,
προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα.
Προσέξτε πάρα πολύ:

- Το πατάκι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται, αν υπάρχουν σημάδια φθοράς.
- Το πατάκι δεν είναι κατάλληλο για την θέρμανση των κατοικίδιων.
- Απαγορεύεται η επαφή με το νερό.
- Επιτρέπεται μόνο το στεγνό καθάρισμα.

Μην καλύπτετε ποτέ το πατάκι προκειμένου να μην δημιουργηθεί υπερθέρμανση.
Μην το διπλώνετε ποτέ. Μόνο για εσωτερική χρήση. Δε θα πρέπει να χρησιμοποιείτε
σε μπάνιο, σάουνα και άλλα δωμάτια με υγρασία. Δεν θα πρέπει να πλένεται (μόνο
στεγνό καθάρισμα). Μην το καρφώνετε στο πάτωμα. Μην κάθεστε με βρεγμένα
πόδια στο πατάκι. Δε θα πρέπει να το δαγκώνουν κατοικίδια.

Όπως και κάθε άλλο θερμαντικό σώμα δεν θα πρέπει να παραμένει αναμμένο χωρίς
επίβλεψη. Αφαιρείτε το από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
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