Dywanik grzewczy

TBF 65 i TBF 95
Instrukcja obs³ugi

1

Zastosowanie
Dywanik grzewczy TBF produkcji AEG s³u¿y jako komfortowe ród³o ciep³a do ogrzania
zmarzniêtych nóg zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych jak i biurowych.
Po³o¿ony po prostu na zimnej pod³odze zapewnia b³yskawicznie komfort i dobre samopoczucie. Dla zapewnienia pe³nego wykorzystania zalet dywanika grzewczego nale¿y
zapoznaæ siê dok³adnie z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi i starannie j¹ przechowaæ.

Wskazówki ogólne
Ø Dywanik grzewczy mo¿e byæ u¿ywany wy³¹cznie w stanie ca³kowicie roz³o¿onym.
Ø Dywanika grzewczego nie mo¿na praæ, ani czyciæ chemicznie.
Ø Przy pierwszym uruchomieniu dywanik mo¿e wydzielaæ zapachy, które zanikn¹ po
krótkim czasie u¿ytkowania.
Ø Dywanik nale¿y przechowywaæ w stanie suchym i nie wolno zaginaæ, ani zwijaæ.
Ø Nale¿y przestrzegaæ okrelonych poni¿ej zasad czyszczenia i konserwacji.
Wyrób spe³nia wymagania dyrektywy 82/499 EG oraz normy
EN 60 555 czêæ 1-3/DIN VDE 0838, czêæ 1-3 z lipca 1987.

Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa u¿ytkowania (nale¿y bezwzglêdnie przeczytaæ przed rozpoczêciem u¿ytkowania)
Ø Dywanik grzewczy mo¿e byæ pod³¹czony tylko do sieci elektrycznej o napiêciu
1/N/PE ~230 V / 50 Hz, przy pomocy wtyczki fabrycznie zamontowanej na przewodzie
przy³¹czeniowym.
Ø Przed uruchomieniem dywanika nale¿y starannie skontrolowaæ, czy nie zosta³ on przebity przez ig³y, gwodzie i temu podobne ostre przedmioty i ewentualnie je usun¹æ.
Przed rozpoczêciem kontroli nale¿y bezwzglêdnie wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka.
Uwaga! Nie u¿ywaæ dywanika, jeli wyst¹pi³y jakiekolwiek uszkodzenia jego
powierzchni.
Ø Dywanika nie wolno u¿ywaæ w wilgotnych pomieszczeniach, np. ³azience, pomieszczeniach prysznicowych, ani na zewn¹trz budynku.
Ø Dywanik nie mo¿e byæ u¿ytkowany bez nadzoru, szczególnie w przypadku obecnoci
dzieci, osób chorych i osób w podesz³ym wieku.
Ø Niedopuszczalne jest stosowanie wy³¹czników czasowych lub programatorów.
Ø Przewód przy³¹czeniowy nie mo¿e byæ nara¿ony na wilgoæ. Niedopuszczalne jest wy³¹czanie z gniazdka ci¹gn¹c za przewód, przenoszenie za przewód lub obracanie przewodu.
Ø W celu unikniêcia szkód i niebezpieczeñstwa wynikaj¹cych z nieprawid³owego u¿ytkowania nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ i starannie j¹ przechowywaæ.

U¿ytkowanie
Dywanik mo¿na w³¹czyæ, zachowuj¹c wy¿ej wymienione wskazówki bezpiecznego u¿ytkowania. W tym celu dywanik nale¿y u³o¿yæ w ¿¹danym miejscu, p³asko na pod³odze i
wetkn¹æ wtyczkê w gniazdko sieciowe. Przy pomocy prze³¹cznik suwakowego umieszczonego na przewodzie przy³¹czeniowym mo¿liwe jest w³¹czenie i wy³¹czenie ogrzewania dywanika. W przypadku niekorzystania ustawiæ prze³¹cznik suwakowy w pozycji "0"
lub wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka.
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Uwaga! Niedopuszczalne jest wtykanie w dywanik ostrych przedmiotów np.
igie³, chodzenie po dywaniku w butach na obcasach, ani mocowanie go do
pod³o¿a przy pomocy gwodzi lub rub. Dywanik nie mo¿e byæ u¿ywany je¿eli
bia³a nitka znajduj¹ca siê na dolnej stronie dywanika jest przerwana, wskazuj¹c na uszkodzenie powierzchni dywanika.

Czyszczenie i konserwacja
Dywanika grzewczego nie wolno praæ, ani czyciæ chemicznie. W przypadku powstania
plam na dywaniku mo¿liwe jest ich usuniêcie przy pomocy suchej pianki, proszku do
czyszczenia dywanów lub podobnych rodków czyszcz¹cych na sucho.
Uwaga! Przed rozpoczêciem czyszczenia nale¿y zawsze bezwzglêdnie wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka. Podczas czyszczenia dywanik nie mo¿e przesi¹kn¹æ. Je¿eli jednak dojdzie do jego nasi¹kniêcia nale¿y go starannie wysuszyæ na powietrzu.
W przypadkach uszkodzeñ lub usterek nale¿y skontaktowaæ siê z Zak³adem Serwisowym, podaj¹c numer katalogowy i oznaczenie dywanika, znajduj¹ce siê na kartce umieszczonej na spodzie dywanika.

Dane techniczne (patrz równie¿ dane techniczne na tabliczce znamionowej)
Typ

TBF 65

TBF 95

Moc grzewcza W

65

95

Szerokoæ (cm)

50

60

D³ugoæ (cm)

70

90

Ciê¿ar (kg)

1

1,5

Przy³¹cze elektryczne

1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz

Znaki bezpieczeñstwa

CE

Ochrona rodowiska naturalnego
Prosimy o wspó³pracê w zakresie przestrzegania zasad ochrony rodowiska naturalnego. W tym celu nale¿y usun¹æ opakowanie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o
surowcach wtórnych.
Wszystkie elementy kartonowe s¹ wykonane z makulatury i mog¹ byæ wykorzystane
jako surowiec wtórny.
Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE).
Wszystkie materia³y mog¹ s³u¿yæ jako surowce wtórne.

Gwarancja
Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w którym urz¹dzenie zosta³o zakupione. Usterki
gwarancyjne nale¿y zg³aszaæ do Zak³adu Serwisowego wymienionego w karcie gwarancyjnej.
Producent nie bierze odpowiedzialnoci za uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z monta¿u i /
lub u¿ytkowania niezgodnego z niniejsz¹ instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.
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