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Запазететези инструкции за бъдещи справки 
Прочетете инструкциите преди употреба. 
 
Мерки за безопасност: 

1. Това одеяло е оборудвано със СИСТЕМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ. Тази сензорна 
технология предотвратява прегряването на цялата повърхност на одеялото, като 
автоматично изключва одеялото в случай на повреда. Ако системата за безопасност е 
изключила одеялото, настройката на температурата вече не свети и екрана не показва 
нищо, дори когато одеялото е включено. 

2.  Моля, обърнете внимание, че  одеялото вече не може да се използва поради 
съображения за безопасност в този случай и трябва да бъде изпратено на 
посочения производител. 

 
3. Когато захранването на електрическото одеяло е с по-ниско напрежение от 

препоръчаното, температурата на одеялото се повишава бавно и способността за 
нагряване е относително ниска. Тази ситуация не е неизправност на електрическо 
одеяло и потребителите трябва да обърнат внимание на проверката на 
напрежението на захранването. 

4. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени 
физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако 
са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по 
безопасен начин и разбират опасности. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за 
да се гарантира, че не си играят с уреда.  

Предупреждения: 
За да предотвратят повреда или неизправност, потребителите трябва да спазват 
следните точки, докато използват продукта. Неспазването на това ще анулира 
отговорността на производителя. 
1. Не използвайте сгънати или нагънати. (Фиг.1) 
2. Не търкаляйте и не покривайте уреда, докато го използвате. Уверете се, че леглото, 

върху което се използва уредът, ще гарантира, че електрическото одеяло е 
поставено равно. Не използвайте електрическото одеяло при други обстоятелства, 
за да избегнете прегряване. (Фиг.2) 

3. Не използвайте карфици върху уреда. Не драскайте с остри предмети и не удряйте 
електрическото одеяло с тъпи предмети. Не се опитвайте да закрепите 
електрическото одеяло с карфици или други метални предмети (Фиг.3) 

4. Използвайте електрическото одеяло само под тялото. Не увивайте тялото с 
одеялото и не го използвайте по друг начин. (Фиг.4) 

                  
5. За да избегнете изгаряне на тялото, не използвайте с безпомощен човек, този уред 

не трябва да се използва от лица, нечувствителни към топлина и други много 
уязвими лица, които не могат да реагират на прегряване。 (Фиг.5) 

6. Не включвайте електрическото одеяло, когато върху него има сгънато спално бельо 
или тежки предмети, за да не предизвикате прегряване на електрическото одеяло. 
(Фиг.6) 



7. Не излагайте електрическото одеяло на пряка слънчева светлина. Не печете и не 
гладете електрическото одеяло. Избягвайте всякакво увреждане на изолацията на 
нагревателните проводници. (Фиг.7) 

8. Не използвайте заедно с други нагревателни уреди (като нагревател за крака, 
бутилка с гореща вода). (Фиг.8) 

                   
 

9. Не използвайте с нищо, което може да предизвика пожар на леглото, като цигари, 
искри и т.н., което може да доведе до пожар. (Фиг.9) 

10. Изключете захранването на електрическото одеяло или извадете щепсела на 
електрическото одеяло, когато излизате или не използвате електрическото одеяло, 
за да избегнете случайни пожари. (Fig.10) 

                 11  12 
13. Не се опитвайте да го чистите. (Фиг.11) 
14. Да не се използва от много малки деца (0-3 години). (Фиг.12). Деца под тригодишна 

възраст не трябва да използват този уред поради тяхната неспособност да реагират 
на прегряване. 

15. Не се използва от малки деца на възраст над три години, освен ако контролите не 
са предварително зададени от родител или настойник и използването на уреда под 
надзора на родителите или настойника. 

16. След като електрическото одеяло е включено, потребителите не могат да напускат 
повече от час, за да предотвратят възможен пожар. 

17. Не изключвайте щепсела, като дърпате захранващия кабел и не местете уреда, 
като дърпате захранващия кабел. 

18. Използвайте само заедно с превключвател модел RU9. 
19. Продуктът не е предназначен за медицинска употреба в болници. 
20. Изперете на ръка, преди почистване, първо изключете продукта от захранването и 

се уверете, че електрическото одеяло не работи и е на стайна температура, 
поставете електрическото одеяло във вода, поръсете с препарат, внимателно 
омесете на ръка, но дръжте далеч от нагревателния проводник, който може 
бъдете докосвани, за да избегнете счупване на нагревателния проводник. След 
почистване не усуквайте, не стискайте силно с ръка, след това го закачете, 
поставете електрическото одеяло на хладно и проветриво място, не излагайте 
електрическото одеяло на пряка слънчева светлина и не използвайте сешоар за 
да изсъхне, трябва да е напълно суха преди употреба. Почистването и 
потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор  

Машинно пране: 
• Перете одеялото в пералня на 30℃, като използвате деликатната програма за 

дрехи. 



• Използвайте програмата за центрофугиране само за деликатни дрехи. НЕ 
ИЗПЪЛНЯВАЙТЕ допълнителен цикъл на центрофугиране. 

• Препоръчва се продуктът да се пере в пералнята максимум 2 пъти годишно, за 
да се осигури максимална продължителност на живота на продукта. 

• Контролерът никога не трябва да попада във вода или други течности, тъй като 
това може да причини повреда на контролера. 

• За да почистите контролера, използвайте суха кърпа. 
 

• Когато не се използва, електрическото одеяло трябва да се съхранява на сухо 
място. Когато съхранявате уреда, оставете го да изстине, преди да го сгънете. 
Не мачкайте уреда, като поставяте предмети върху него по време на съхранение. 
След съхранение, одеялото трябва да се провери внимателно преди употреба, 
за да се уверите, че управлението и кабелите са безопасни. Не включвайте, 
когато одеялото не е напълно безопасно. 

• Не се опитвайте сами да ремонтирате електрическото одеяло. Всяка употреба в 
противоречие с инструкциите може да доведе до нежелани последствия.  

• Захранващият кабел на уреда не може да се сменя или ремонтира. Ако кабелът 
е повреден, уредът трябва да се изхвърли.  

• Не използвайте електрическото одеяло върху разтегателно легло.  
• Децата не трябва да използват електрическото одеяло, освен ако техните 

родители или настойник вече не са го поставили предварително или освен ако 
детето не е било адекватно инструктирано как да го използва безопасно. Децата 
трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда. 

• Да не се използва намачкано. 
• Не поставяйте карфици. 
• Ако нагревателният проводник е бил срязан, не се опитвайте да го ремонтирате 

сами. Моля, изпратете го до отделите за технологично обслужване на нашата 
фабрика или сервизен център за поддръжка или проверка. 

• Не се опитвайте да ремонтирате предпазител или термична връзка. Уредът 
трябва да бъде върнат на производителя или негов агент, ако връзката е 
прекъсната. 

Потребителите трябва да спазват всички горепосочени точки. В противен случай 
може да се получи прегряване или необичайно висока температура на част от 
одеялото поради неправилна употреба на електрическото одеяло, което може да 
доведе до пожар, телесни наранявания или материални щети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Описание на уреда 
1 Захранващ кабел 
2 Контролер 
3 Бутон за регулиране на температурата 
4 Бутон вкл./изкл 
5 Бутон Таймер 
6 Цифров екран за температура за показване на нивото на нагряване 
7 Цифров екран за време за показване на времето за автоматично изключване 
8 Захранващ кабел 
 
 

                                                                       
 Забележка 

  Горната снимка е само за справка. 
           

    Внимание 
Одеялото е предназначено само за затопляне на легла. 

 
Начин на употреба 

 Първо разстелете долното одеяло върху матрака си.  
• Второ, фиксирайте го към матрака за неговите 4 ъгъла с неметални струни.  
• Трето, поставете чаршафа си по обичайния начин, така че електрическото одеяло да 

е между матрака и чаршафа. Накрая покрийте спалното бельо върху чаршафа. 
• Свържете контролера към електрическото подложка, като включите конектора.  
• Включете щепсела на захранващия кабел в контакта:AC220-240V~ 50-60Hz. 

 

Включване 
• Включете захранващия кабел в електрически контакт: 220-240V~ 50-60Hz и след това 

цифровият екран ще покаже сигнал: "-". За да включите електрическото одеяло, 
натиснете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ., след като включите щепсела на захранващия кабел в 
контакта. По това време нивото на нагряване с най-висока температура 7 трябва да 
свети на цифровия екран, както на фигура 4. 

• Потребителите могат да регулират нивото на нагряване на температурата чрез 
натискане на бутона за темп. в рамките на 7,6,5,4,3,2 и 1. 7 е най-високото ниво на 
нагряване, докато 1 е най-ниското ниво на нагряване. По време на процеса цифровият 
екран трябва да показва съответно ниво на нагряване. 



• Нивото на нагряване ще се понижи малко автоматично от най-високото ниво 7, след 
като одеялото работи непрекъснато 2,5 часа на ниво 7. 

 
 Забележка 

• Легнете удобно 
• По-добре е да включите подложката на прибл. 30 минути преди лягане.  
• Най-бързият начин за затопляне на подложката е първо да изберете най-високата 

степен на нагряване на контролера. 

    Внимание 
Ако електрическото одеяло се използва непрекъснато (няколко часа или 
цяла нощ), се препоръчва да се използва нискотемпературно ниво на 
нагряване (ниво 1, или ниво 2, или ниво 3), за да се избегне прегряване на 
потребителя. По-високо от ниво 3 не се препоръчва. Ако уредът е включен 
с контроли, настроени на по-висока температура, потребителят може да 
получи кожни изгаряния или топлинен удар. 
 

Настройка таймер 
Потребителят може да избере 1 час, 2 часа, 3 часа, 4 часа, 5 часа, 6 часа, 7 часа, 8 
часа или 9 часа време за автоматично изключване на продукта чрез натискане на 
клавиша на таймера според индивидуалните нужди. Времето за автоматично 
изключване по подразбиране е 12 часа. Ако потребителят не избере времето, 
продуктът ще се изключи автоматично след непрекъсната работа 12 часа. 
За да започнете да задавате време за автоматично изключване, натиснете бутона на 
таймера и задръжте около 1,5 секунди. По това време на екрана ще показва число 9 
плюс точка, същото като: Фигура 3, на което числото е времето за автоматично 
изключване. Натиснете отново бутона на таймера, на екрана ще покаже число 8 плюс 
точка; Натиснете отново бутона на таймера, на екрана ще покаже число 7 плюс точка и 
т.н. По време на процеса, след прекъсване от около 1,5 секунди от последната 
операция, екранът ще се измести, за да покаже нивото на температурата и топлината. 
В края на времето, цифровият екран ще покаже сигнал "-" и одеялото ще се изключи 
автоматично. 
 

  Забележка 
Внимание: Натиснете и задръжте бутона на таймера, за да зададете времето за 
автоматично изключване. Когато екрана показва число плюс точка, това показва, 
че настройката за време се изпълнява и числото е времето за автоматично 
изключване в единица час. 
Пауза от 1,5 секунди от последната операция ще позволи на екрана да се измести, 
за да покаже автоматично нивото на температурата. 
Моля, напомнете за разликата между цифровите екрани за показване на на 
времето и на нивото на температурата, които са същите като на Фигура 3 и 
Фигура 4 по-долу. 
 
 

 
 



                                                          

                        Фиг. 3                                                               Фиг 4                                                            
         Цифров екран за настройка на времето         Цифров екран за температурно ниво  

 
Изключване 
За да изключите електрическото долно одеяло, натиснете бутона ON/OFF за OFF. 
След това цифровият екран ще покаже "-". 
 
Ежедневни проверки и предпазни мерки 
За да се гарантира, че електрическото одеяло се използва безопасно. Моля, обърнете 

внимание на следните елементи: 
 
1. Обърнете внимание и наблюдавайте захранващите кабели, щепсел, меки кабели, 

които се използват за свързване на уреда и управление. Проверете дали има 
необичайни ситуации, преди да използвате. Ако не сте сигурни относно 
състоянието и дали е безопасно или не, не продължавайте да го използвате, моля, 
изпратете го в отделите за технологично обслужване на нашата фабрика или 
сервизен център за поддръжка или проверка. 

2. По време на употреба трябва редовно да се извършват проверки, за да се 
гарантира, че електрическото одеяло е нивелирано, монтирано здраво и не е 
сгънато или навито. 

3.    Проверявайте често уреда за признаци на износване или повреда. Ако има такива 
признаци или ако уредът е бил използван неправилно, върнете го на производителя 
или негов агент преди всякаква по-нататъшна употреба. 

4. Нагревателният проводник в електрическото одеяло трябва да бъде разположен 
равномерно и гладко, без пресичане и без гънки между проводниците. Не 
използвайте, когато възникне някоя от тези ситуации. Той трябва да бъде изпратен 
до отделите за технологично обслужване на нашата фабрика или сервизен център, 
за да се справят с него. Метод на тестване: поставете електрическото одеяло върху 
леглото; докоснете нагревателните проводници с ръка. 

5. Когато електрическото одеяло е на леглото, забранете на децата да скачат върху 
леглото. Ако това вече се е случило, обърнете специално внимание, за да 
проверите дали всяка част от електрическото одеяло е нормална. Използвайте 
само след потвърждение, че е нормално. 

6. При инцидент или повреда (пушене, пожар, необичаен звук, необичайна миризма и 
т.н.), първо трябва да се изключи захранването от електрическото одеяло (извадете 
щепсела), преди да се провери за повреда. 

 
 
ВНИМАНИЕ:  ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОБСЛУЖВА САМ И МОЖЕ ДА БЪДЕ 
ПОПРАВЕН САМО ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАБОТНИЦИ ИЛИ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С 
ФАБРИКАТА, ЗА ДА БЪДЕ ПОПРАВЕН. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 
 
В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с 
домакинските отпадъци. 
Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на 
отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. 
Изхвърлянето на електроуреди трябва да се извършва отделно от домакинските 
отпадъци, за да се избегне отрицателното влияние 
върху околната среда и човешкото здраве, което се дължи на неподходящото 
изхвърляне, както и да се позволи рециклиране на важни компоненти и да се осигурят 
значителни спестявания на енергия и ресурси. Като напомняне да се изхвърля 
разделно от домакинските отпадъци, продуктът е обозначен със задраскано кошче за 
отпадъци. 


	Модел : R-033

