
Termofor do stóp elektryczny | Wilson Gabor (NX7212)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• termofor

• kabel połączeniowy z kontrolerem 

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• zasilanie: 220 do 240 V 

• moc: 45 W 

• stopnie ogrzewania: 2

• materiał: polar, PVC

• waga: 1000 g 

• zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak.

Wskazówki

• Nie należy używać termoforu jeśli jest wilgotny.

• Nie należy prać termoforu w pralce lub czyścić chemicznie.

• Poszewkę termoforu można prać ręcznie w temperaturze 30 °C.

Użytkowanie

1. Najpierw należy podłączyć kabel połączeniowy do złącza termoforu.

2. Kabel należy podłączyć do gniazdka elektrycznego.

3. Następnie należy włożyć ręce lub stopy do kieszeni termoforu.

4. Należy włączyć termofor i ustawić jeden z dwóch poziomów ciepła.

5. Po użyciu należy wyłączyć termofor ustawiają przełącznik na „0”.
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Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Należy korzystać  z  produktu w sposób do tego przeznaczony.  Każde inne użycie  może

spowodować uszkodzenie produktu lub jego otoczenia.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Elektryczne części należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać elektrycznych części w wodzie oraz innych płynach.

• Należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli nie jest używane.

• Nie należy używać termoforu jeśli jest złożony.

• Nie należy wkładać igły lub agrafki do termoforu.

• Nie należy stosować poduszki na miejsca stanu zapalnego. 

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NX-7212 jest zgodny z dyrektywą bezpieczeństwa produktu

2001/95/EG, dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EG i dyrektywą RoHS 2011/65/EU. 
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