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Warunki korzystania z dywanika V15Warunki korzystania z dywanika V15
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Dywanika nie wolno zakrywać, aby uniknąć
przegrzania
Nie zginać i stosować tylko do użytku wewnątrz
pomieszczeń.
Dywanik można prać na mokro (po wcześniejszym 
wyjęciu wkładu grzewczego).
Odłączyć od źródła zasilania podczas czyszczenia.
Nie dziurawić.
Nie wkładać do wody oraz nie stawać mokrymi stopami.
Chronić przed zwierzętami - możliwość uszkodzenia 
przez pupila.
Nie wolno stosować obuwia, które może uszkodzić 
tkaninę (np. szpilki).
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Łatwy dostęp do wkładu grzewczego Wyjmowany wkład grzewczy

Wyjmowany wkład grzewczyWodoodporny materiał

V15V15
Moc grzewcza 75 W

Klasa ochrony: II

Materiał Polyester

Zasilanie ~230V, 50 Hz

WAGA

0,65kg

Wymiary (dł x szr x wys ) 600 x 400 x 8 mm

GWARANCJA

2 lata
(door-to-door)

Dywaniki grzejneDywaniki grzejne

Dywanik grzejny stanowi proste rozwiązanie problemu 
ogrzewania miejscowego. Jest to niezwykle efektywne źródło 
ciepła, gdyż wykorzystuje ogólnie znaną zasadę "

".

Przedmiotowy dywanik wykonany jest z miękkiego materiału 
w kolorze ciemno-szarym. Posiada , wyjmowany 
wkład grzewczy, co umożliwia pranie tkaniny dywanika na 
mokro.

Dywanik grzejny jest wręcz idealnym źródłem ciepła zarówno 
w pomieszczeniach mieszkalnych jak i w miejscu pracy, 
zapewnia użytkownikom najwyższy komfort. Urządzenie 
włączamy i wyłączamy za pomocą przełącznika po umieszczeniu 
wtyczki w gniazdku. Emitowane ciepło jest delikatne oraz 
relaksujące. 

unoszenia się 
ciepłego powietrza

wodoodporny
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 grzewczy,   
, miękki wkład grzewczy, 

dywanik grzejny do użytku w pomieszczeniach,
    zapewnia przyjemne ciepło w okolicy stóp,
    niski pobór prądu oraz wysoki komfort 

użytkowania,
    rozgrzewanie dywanika zajmuje ok. 15 min.

Wodoodporny dywanik grzejny V15
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Dywanik grzejny V15
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Dywanik nie jest dopuszczony do użytku przez 
osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności 
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej.  
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi 
zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany 
serwis lub wykwalifikowaną osobę w celu 
uniknięcia zagrożenia.

Dywanik nigdy nie może być zakryty lub ukryty w 
celu uniknięcia kumulacji ciepła i przegrzania.

Nie przytwierdzać dywanika do podłogi gwoździami, 
ani zszywkami.
Zabrania się korzystania z dywanika w przypadku 
widocznych uszkodzeń mechanicznych.
Tkaninę dywanika można prać na mokro, po 
wcześniejszym wyjęciu wkładu grzewczego.

Nie wolno zginać!
Używać tylko wewnątrz!
Dywanik nie może być stosowany w łazienkach, 
saunach i innych pomieszczeniach o dużej wilgotności!

Instrukcja bezpieczeństwaInstrukcja bezpieczeństwa 
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