Instrukcja użytkowania
THERMOPLUSH – DYWAN GRZEWCZY
Dziękujemy Państwu za zakup dywanu grzewczego Thermoplush.
Do produkcji naszych dywanów grzewczych używamy wyłącznie materiałów najwyższej jakości, dlatego zakupiony
przez Państwa dywan grzewczy Thermoplush, przy odpowiednim użytkowaniu, będzie służył Państwu przez długie
lata, dostarczając przyjemne ciepło.

Poniższe wskazówki zostały przygotowane z myślą o Państwa bezpieczeństwie,
dlatego należy bezwzględnie ich przestrzegać!

Gdzie nie wolno używać dywanów grzewczych Thermoplush:
Dywany grzewcze Thermoplush nie są przeznaczone do użytku na zewnątrz ani w mokrych pomieszczeniach,
takich jak łazienki, natryski i tym podobne. Ponadto dywany grzewcze Thermoplush nie są dostosowane do
krzeseł posiadających kółka, dlatego nie wolno ich używać pod fotelami biurowymi z kółkami itp.
Dywany grzewcze Thermoplush nagrzewają się także od spodu, dlatego nie należy
umieszczać ich na powierzchniach szczególnie wrażliwych na temperaturę!

Dane techniczne:
- wymiary standardowe: 70 x 100 cm lub wymiar na życzenie
przyłącz: kabel płaski dł. 3,0 m z wtyczką
napięcie robocze: 230 volt
moc: 120 lub 250 watów na m² (zalecana moc w przypadku zimnej podłogi z kamienia: 250W / m²)
kolory: 56 odcieni według palety kolorów
zastosowanie: np. przed ołtarzem
łatwy montaż: położenie - podpięcie - ogrzewanie
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Uruchomienie:
Proszę usunąć wszystkie ostre przedmioty z powierzchni, na której ma leżeć dywan grzewczy.
Nie wolno używać dywanów grzewczych Thermoplush na nierównych powierzchniach (jak np. kraty, ścieżki żwirowe
itp.).
Przy niskich temperaturach (poniżej + 5°C) nie wolno mocno wyginać ani zwijać dywanów grzewczych
Thermoplush.
Dywan grzewczy Thermoplush należy wyjąć z opakowania, położyć na podłodze stroną dywanową do góry i
włożyć wtyczkę do gniazdka.
Nie podłączać dywanu złożonego lub zwiniętego!
Nie używać dywanów grzewczych Thermoplush w wannie ani pod prysznicem!

O czym należy pamiętać podczas użytkowania dywanów grzewczych:
Dywanów grzewczych Thermoplush nie należy niczym przykrywać ani stawiać na nich mebli, z wyjątkiem krzeseł.
Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy w powierzchnię dywanu grzewczego Thermoplush nie wbiły się żadne
ciała obce, np. pinezki.
Należy wyjąć wtyczkę z gniazdka przed sprawdzeniem dywanu!
UWAGA! Nie wolno wbijać igieł w powierzchnię dywanu! Nie wolno wdeptywać w dywan ostrych przedmiotów!
W przypadku stosowania trybu automatycznego (zegar sterujący, timer…) należy w odpowiednich odstępach
czasu sprawdzać pracę dywanu, aby uniknąć niekontrolowanego ogrzewania (np. pracy w trybie ciągłym,
ogrzewania w lecie…).
UWAGA! Należy natychmiast zaprzestać użytkowania dywanu, jeśli na powierzchni bieżnika (po stronie dywanowej)
zacznie być widoczna warstwa z tworzywa sztucznego lub jeśli doszło do mechanicznego uszkodzenia warstwy
materiału.
Aby uniknąć ryzyka potknięcia, kabel przyłączeniowy należy prowadzić po ziemi (nie należy go rozciągać nawet na
nieznacznej wysokości).
Czyszczenie:
Na czas czyszczenia należy bezwzględnie wyjąć wtyczkę dywanu z gniazdka! Nie prać dywanu w pralce!
Nie wylewać wody na dywan grzewczy ani nie wkładać dywanu do wody!
Dywan należy czyścić środkami do czyszczenia dywanów dostępnymi w handlu oraz odkurzaczem. Nie należy
stosować chemikaliów rozpuszczających PCW (np. acetonu).

Transport - przechowywanie:
Nie należy składać ani zginać dywanów grzewczych Thermoplush! Dywany należy transportować możliwie na płasko.
(Jeśli dywan będzie zwijany, promień zgięcia nie może być mniejszy niż 15 cm). Dywanów grzewczych Thermoplush
nie wolno wieszać na kablu przyłączeniowym ani ciągnąć za kabel.
Ciągle dostosowujemy nasze produkty do najnowszych osiągnięć techniki, dlatego trzeba liczyć się z ewentualnymi
zmianami. Zachęcamy, by regularnie zwracać się do nas z prośbą o nowe materiały informacyjne!
.

P.R. Havener GmbH · Postfach 1529 · D-66715 Saarlouis
Telefon +49 6831 85 239 · www.kirchenbankpolster.de · E-Mail info@havener.de

