


• 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 wolno zginać!

• Używać tylko wewnątrz!

• Dywanik nie może być stosowany w łazienkach, saunach i innych pomieszczeniach o dużej wilgotności!

• 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.

• 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).

Niniejszym informujemy, iż głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu, 
zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie 
świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu 
elektrycznego i elektro-nicznego. 
W związku z tym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do 
ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla 
gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub 
elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

Zużyte urządzenie możesz oddać u sprzedawcy, u którego zakupisz nowe. Odbierze je Organizacja 
Odzysku CCR REEWEEE, z którą mamy podpisaną umowę o odbiór zużytego sprzętu.

UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH.
To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec 
potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie 
z obowiązującym prawem, nie nadające się do użycia urządzenia zasilane prądem elektrycznym należy zbierać 
osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania, na 
podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska (Dee 2002/96/CE).

INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM



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

Dywanik grzejny zapewnia użytkownikom najwyższy komfort, jest wręcz idealnym źródłem ciepła zarówno 
w pomieszczeniach mieszkalnych jak i w miejscu pracy. Emitowane ciepło jest delikatne oraz relaksujące.  
Rozgrzewanie dywanika zajmuje ok. 15 min.

Dioda sygnalizująca pracę

Przełącznik włącz/wyłącz

Wyjmowany wkład grzewczy - wodoodporny

Dywanik wykonany jest z miękkiego materiału w kolorze ciemno-szarym. Posiada wodoodporny, wyjmowany 
wkład grzewczy, co umożliwia pranie tkaniny dywanika na mokro. Urządzenie włączamy i wyłączamy za pomocą 
przełącznika po umieszczeniu wtyczki w gniazdku. 

Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi. W związku 
z ciągle trwającymi pracami w celu poprawy jakości wyrobu, do projektu produktu mogą zostać wprowadzone 
zmiany, nieuwzględnione w niniejszej instrukcji, jednak nie pogarszające właściwości użytkowych produktu. 
Najnowsza wersja instrukcji uwzględniająca ewentualne zmiany, dostępna na www.warmtec.pl.

Moc grzewcza 75 W

Klasa ochronności: II

Materiał Polyester

Zasilanie ~230 V, 50 Hz

IP (stopień ochrony wkładu) IPX4

Wymiary (szer. x wys. x gł. ) 400 x 600 x 8 mm
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