
Elektrische Warmtedeken
Gebruiksaanwijzing

160 x 120 CM

MADE IN CHINA

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voor gebruik!
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Introductie
Bedankt dat je hebt gekozen voor onze Spacuzzi Elektrische Warmtedeken. Lees de gebruiksaanwijzing
aandachtig door voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over dit product, neem dan contact op via telefoon
013-2021996 of mail naar info@spacuzzi.nl.

De Spacuzzi Elektrische Warmtedeken is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en niet geschikt voor
commercieel/professioneel gebruik. Gebruik de deken alleen in droge binnenruimtes. Hij mag niet buitenshuis
worden gebruikt. De deken mag niet gebruikt worden door kinderen of personen die vanwege beperkte
handvaardigheid voortdurend toezicht nodig hebben, tenzij zij onder toezicht staan. Plaats de deken niet over
het hoofd. Zorg ervoor dat het bedieningspaneel niet nat wordt.

Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

Niet met naalden in de deken steken!

Niet gebruiken als de deken opgevouwen of opgerold is!

Niet gebruiken bij zeer jonge kinderen ( 0-3 jaar).

Wolwasprogramma 30ºC

Niet bleken

Niet in de droger drogen

Niet strijken

Niet chemisch reinigen!

Let op! dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!
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Algemeen:
Let op de risico‘s en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van de elektrische deken. Misbruik kan
resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten. Gebruik de
elektrische deken alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
Als de elektrische deken niet goed functioneert gebruik hem dan NIET en raadpleeg dan de Customer Service.
De elektrische deken is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik de deken niet voor commerciële
doeleinden. De deken is niet geschikt voor gebruik in ziekenhuizen.
Als je de deken niet gebruikt, zet hem dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.
Alleen stand 1 is bedoeld voor continu gebruik. Zet de schakelaar ALTIJD op stand 1 voordat je gaat slapen. Trek
NIET aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
Verplaats het apparaat NIET door aan het snoer te trekken en draai het snoer NIET.
Zorg ervoor dat je NIET over de kabel struikelt en dat de kabel NIET geknakt of gedraaid is, of vast zit.

Personen en gebruik:
Dit apparaat is NIET geschikt voor kinderen onder de 3 jaar of voor mensen met een fysieke of mentale
beperking. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk
is voor de veiligheid van de gebruiker.
Kinderen van 3 - 8 jaar mogen de deken alleen gebruiken als er een toezichthouder bij is die het
bedieningspaneel beheerd en verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
Gebruik en bewaar de elektrische deken buiten het bereik van kinderen onder de 3 jaar. Zorg ervoor dat
kinderen niet met de deken spelen.
De elektrische deken mag niet worden gebruikt bij personen die ongevoelig zijn voor warmte of die veel
bescherming nodig hebben, omdat zij niet op oververhitting kunnen reageren (bijv. diabetici, personen met
door ziekte veroorzaakte huidveranderingen of littekens in het toepassingsgebied, na inname van pijnstillende
of verdovende middelen of alcohol). Gebruik het apparaat NIET in de buurt van je ogen of andere gevoelige
gebieden. Plaats de deken NOOIT op of over het hoofd.
Langdurig gebruik op een hoge stand kan leiden tot brandwonden.

Medische opmerkingen:
Dit apparaat dient NIET als vervanging voor behandelingen van een arts of een fysiotherapeut. Gebruik de
elektrische deken NIET of raadpleeg een arts voor gebruik als:
Je zwanger bent;
Je een pacemaker of andere elektronische implantaten hebt;
Je circulatieproblemen, spataderen, open wonden, blauwe plekken, kapotte huid, ontsteking van de aderen of
andere huidaandoeningen hebt;
Je gevoelig bent voor hitte.
Raadpleeg een arts voordat je de elektrische deken gebruikt als je onverklaarbare pijn hebt, een medische
behandeling ondergaat of medische apparatuur gebruikt.

Elektra
Haal de elektrische deken NIET uit elkaar, repareer en herstel het apparaat NIET. Dit kan schade aan het
apparaat aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door
geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur de deken altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade
en persoonlijk letsel te voorkomen.
Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die
van je stroomnet, voor je de deken aansluit.
Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake,
gebruik de deken dan NIET en Iaat het netsnoer en/of de stekker vervangen of repareren door geautoriseerd
onderhoudspersoneel.
Als de elektrische deken aanstaat, gebruik hem dan NIET in de buurt van een bad, een douche, een zwembad,
of bij een (was)bak gevuld met water. Raak het apparaat en het stroomsnoer NIET met natte handen aan. Zorg
ervoor dat het apparaat NIET in contact komt met water. Dompel het apparaat NIET onder in water. Zorg
ervoor dat het bedieningspaneel NIET in contact komt met water. Als er toch water in of op het apparaat of het
bedieningspaneel komt, zet het apparaat dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
Als de stroom tijdens het gebruik uitvalt, zet de deken dan direct uit en haal de stekker uit het stopcontact. De
deken wordt warm tijdens gebruik. Gebruik het apparaat NIET als je gevoelig bent voor hitte.
Houd het apparaat uit de buurt van vocht, hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen
zoals ovens.
Dek het controlepaneel NIET af als de deken aanstaat. Leg nooit kussen of dekens op het controlepaneel of
ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het apparaat
leiden.
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Overig
Plaats GEEN voorwerpen of warmtebronnen (zoals kruiken) op de elektrische deken als deze aanstaat of hij
opgeborgen is.
De elektrische deken kan alleen bediend worden door middel van het bedieningspaneel. Gebruik de deken
NIET als deze gevouwen of gekreukt is, in een hoes zit, of direct om het matras geplaatst is.
Als je de deken op een verstelbaar bed gebruikt, zorg er dan voor dat de deken niet kan kreuken en het
bedieningspaneel niet afgedekt kan worden als je het bed verstelt.
Bevestig geen veiligheidsspelden of andere scherpe objecten aan de deken en zorg ervoor dat er geen scherpe
objecten in de deken kunnen prikken.
Laat de deken volledig afkoelen voordat je hem opvouwt en opbergt. Vouw de deken niet te strak op. Berg de
deken in de originele verpakking op, op een droge en schone plek. Zorg ervoor dat je het stroomsnoer niet
beschadigd als je deze opvouwt.
De deken kan met de hand gewassen worden. Haal de stekker ALTIJD uit het stopcontact en ontkoppel het
bedieningspaneel van de deken voordat je de deken wast.

Ontvangen van Verzending
Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt.
Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een
klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de
beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.
Inhoud Verpakking
-  Spacuzzi Elektrische Warmtedeken - Bruin - Model SPACBR1

Bijgevoegde accessoires
1x Handleiding
1x Bedieningspaneel

Producteigenschappen
Technische specificaties

Afmeting: 160 x 120 cm
Gewicht: 1,0 Kg
Kleur: Bruin
Materiaal: Flanel
Snoerlengte: 240 cm
Input: 220V-240V- 50/60HZ 0.55A
Vermogen: 120 W
3 warmtestanden: Laag 30+-5º C, Middel 40+-5º C, Hoog 45+-5º C
Bedrijfstemperatuur/bedrijfsvochtigheid: -15°C - 10°C / 20% - 75%
Opslagtemperatuur/opslagvochtigheid: -5°C - 30°C/ 20% - 75%
Automatisch uitschakeling: Na 180 min.

Overige eigenschappen
Automatische uitschakeling na 180 minuten gebruik;
Oververhittingsbeveiliging;
Geschikt voor de handwas;
Verlicht en verwijderbaar bedieningspaneel.
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Instructies voor Gebruik

Plaats de deken NOOIT op of over het hoofd.

Langdurig gebruik op een hoge stand kan leiden tot brandwonden.

Alleen stand 1 is bedoeld voor continu gebruik. Zet de schakelaar ALTIJD op stand 1 voordat je gaat
slapen.

Gebruiken
1. Doe de stekker in het stopcontact. Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet gedraaid is.
2. Als je de deken wilt voorverwarmen, zet de deken dan op de derde stand en wacht 15 minuten. De

deken zal langzaam opwarmen.
3. Zet de deken op de gewenste stand nadat hij is opgewarmd.
4. Zet de schuif op “OFF” om het de deken uit te zetten.

Let op: De elektrische deken is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging, na 180 minuten schakelt de deken
automatisch uit. Wil je de deken langer gebruiken, Iaat hem dan eerst 5 minuten afkoelen voordat je hem
opnieuw gebruikt.

Onderhoud en Reiniging
Haal de stekker uit het stopcontact en Iaat de deken volledig afkoelen. Ontkoppel de stekker en het
bedieningspaneel van de deken. Je kan kleine vlekken met een vochtige doek of spons en wat wasmiddel
verwijderen. Was de deken met de hand om grote vlekken te verwijderen. Gebruik lauw water en een mild
wasmiddel en knijp de deken voorzichtig uit. Spoel de deken een aantal keer om al het wasmiddel eruit te
spoelen.Laat de deken aan de lucht drogen, doe de deken NIET in de droger, gebruik GEEN haardroger of
andere droger en strijk de deken niet. Gebruik de deken ALLEEN als hij weer compleet droog is. De deken kan
eventueel in de wasmachine op 30 graden met een lage centrifugering.

Opslag
Laat de deken volledig afkoelen voordat je hem opvouwt en opbergt. Vouw de deken niet te strak op.
Berg de deken in de originele verpakking op, op een droge en schone plek. Zorg ervoor dat je het stroomsnoer
niet beschadigd als je deze opvouwt. Plaats GEEN voorwerpen op de elektrische deken als deze opgeborgen is.
Berg de deken niet op in extreem hoge of lage temperaturen.

Weggooien - Recyclen
Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi de elektrische deken aan het
einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te Iaten recyclen.

Service en Garantie
Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar
info@spacuzzi.nl

Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de
garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt.
Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage
onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door
eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Disclaimer
Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.


