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Română

Explicaţia simbolurilor
Citiţi instrucţiunile! Nu spălaţi

A nu se folosi înălbitor

A nu se introduce 
ace!

A nu se usca în uscător

A nu se călca

A nu se utiliza 
împăturită sau 
mototolită!

  
A nu se curăţa chimic

Nu este indicat pen-
tru copii sub 3 ani.

06.0.43510 Hohenstein

Materialele textile 
folosite pentru acest 
aparat îndeplinesc ce-
rinţele ecologiei umane 
conform standardului 
Öko-Tex 100, astfel 
cum au fost verificate 
de Institutul de cerce-
tare Hohenstein.

AVERTIZARE; Indicaţie de avertizare privind pericolele de 
accident sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră.

ATEnŢIE; Indicaţie de siguranţă privind posibile defecţiuni 
ale aparatului/accesoriilor.
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IndICAŢIE; Indicaţie privind informaţii importante.

1. Pachet de livrare
1 încălzitor pentru picioare
1 căptuşeală de pluş
1 comutator
1 manual de utilizare

1.1 descrierea aparatului
1. Ştecăr
2. Cablu de alimentare
3. comutator
4.  Afişaj iluminat pentru treptele de        

temperatură
5.  Buton glisant pentru PORNIT/OPRIT        

şi pentru treptele de temperatură

2. Indicaţii importante
 A se păstra pentru consultarea ulterioară

  AVERTIZARE
• Nerespectarea următoarelor instrucţiuni poate conduce la daune 

materiale sau vătămări corporale (electrocutare, arsuri ale pielii, 
incendiu). Următoarele instrucţiuni de siguranţă şi indicaţii privind 
pericolele nu servesc numai la protejarea sănătăţii dumneavoastră, 
respectiv a sănătăţii terţilor, ci şi la protejarea produsului. Din acest 
motiv, vă rugăm să respectaţi aceste instrucţiuni de siguranţă şi să 
predaţi acest manual odată cu înstrăinarea articolului.

• Acest încălzitor pentru picioare nu trebuie utilizat de către persoane 
insensibile la căldură sau de către alte persoane care au nevoie de 
ajutor şi care nu pot reacţiona în caz de supraîncălzire.

• Acest încălzitor pentru picioare nu trebuie folosit la copii foarte mici 
(0-3 ani), întrucât aceştia nu pot reacţiona în caz de supraîncălzire.

• Acest încălzitor pentru picioare nu trebuie folosit de copii mici (3-8 
ani), cu excepţia cazului în care comutatorul a fost presetat de către 
un părinte sau de către un supraveghetor şi copilul a fost instruit 
suficient cu privire la utilizarea în siguranţă a încălzitorului pentru 
picioare.

• Acest încălzitor pentru picioare poate fi utilizat de copii peste 8 ani şi 
persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mintală limitată sau fără 
experienţă şi cunoştinţe necesare numai dacă sunt supravegheate şi 
dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranţă a încălzito-
rului pentru picioare şi înţeleg pericolele care pot rezulta.
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• Copiilor nu le este permis să se joace cu încălzitorul pentru picioare.
• Lucrările de curăţare şi întreţinere destinate utilizatorului nu trebuie 

efectuate de copii fără a fi supravegheaţi.
• Acest încălzitor nu este destinat pentru utilizarea în spitale.
• Acest încălzitor pentru picioare nu trebuie folosit pentru încălzirea 

animalelor.
• Acest încălzitor pentru picioare nu trebuie folosit cu încălţăminte.
• Nu introduceţi ace în acesta.
• Nu-l utilizaţi pliat sau împachetat.
• Nu-l utilizaţi în stare udă.
• Câmpurile electrice şi magnetice care provin de la acest încălzitor 

pentru picioare pot perturba în anumite situaţii funcţionarea stimula-
torului dumneavoastră cardiac. Acestea se află însă mult sub valorile 
limită: intensitatea câmpului electric: max. 5000 V/m, intensitatea 
câmpului magnetic: max. 80 A/m, densitatea câmpului magnetic: 
max. 0,1 militesla.

 Din acest motiv vă rugăm să consultaţi medicul şi producătorul 
stimulatorului dumneavoastră cardiac înainte de utilizarea acestui 
încălzitor pentru picioare.

• Nu trageţi de cabluri, nu le rotiţi sau îndoiţi prea tare.
• Acest încălzitor pentru picioare trebuie verificat periodic în privinţa 

semnelor de uzură sau deteriorare.
 Dacă observaţi astfel de semne, dacă încălzitorul pentru picioare a 

fost utilizat în mod necorespunzător sau dacă nu mai produce căl-
dură, acesta trebuie verificat de producător înainte de a fi pornit din 
nou.

• În cazul în care cablul de alimentare al acestui încălzitor pentru  
picioare este deteriorat, acesta trebuie schimbat de către producător 
sau serviciul pentru clienţi al acestuia sau de către o persoană cu o 
calificare similară pentru a se evita riscurile.

•  Componentele electronice ale comutatorului se încălzesc în timpul 
utilizării încălzitorului pentru picioare. Din acest motiv, comutatorul

  nu trebuie să fie acoperit sau să se afle pe încălzitor în timpul funcţio-
nării.

• Respectaţi în mod obligatoriu indicaţiile privind utilizarea (capitolul 4), 
curăţarea şi întreţinerea (capitolul 5) şi depozitarea (capitolul 6).

• Dacă mai aveţi întrebări legate de utilizarea aparatelor noastre, vă 
rugăm să vă adresaţi serviciului pentru clienţi.
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3. Utilizare conform destinaţiei

  ATEnŢIE
Acest încălzitor pentru picioare este destinat pentru încălzirea picioarelor la oameni.

4. Utilizarea
4.1 Siguranţa

 ATEnŢIE
Încălzitorul pentru picioare este dotat cu un SISTEM DE SIGURANŢĂ. Acest sistem electronic cu 
senzori împiedică o supraîncălzire a încălzitorului pentru picioare pe întreaga sa suprafaţă prin de-
conectarea automată în caz de eroare. Când SISTEMUL DE SIGURANŢĂ deconectează încălzitorul 
pentru picioare, treptele de temperatură (4) nu mai sunt iluminate când încălzitorul este pornit. Vă 
rugăm să ţineţi cont de faptul că, din motive de siguranţă, încălzitorul pentru picioare nu mai poate 
fi utilizat după un caz de eroare, fiind necesară expedierea acestuia la adresa de service indicată.

4.2 Punerea în funcţiune
Introduceţi ştecărul în priză.

4.3 Pornire
Mutaţi butonul glisant pentru PORNIT/OPRIT şi pentru treptele de temperatură la treapta 1, 2 sau 3 pentru 
a porni încălzitorul pentru picioare.
Când acesta este pornit, treptele de temperatură (4) sunt iluminate.

4.4 Reglarea temperaturii
Treapta 0: OPRIT
Treapta 1: Căldură minimă
Treapta 2: Căldură medie
Treapta 3: Căldură maximă

 IndICAŢIE
Încălzitorul pentru picioare se încălzeşte cel mai tare, atunci când setaţi mai întâi cea mai ridicată 
treaptă de temperatură.

 IndICAŢIE
Acest încălzitor pentru picioare dispune de o opţiune de încălzire rapidă, care determină 
încălzirea rapidă în primele 10 minute.

  AVERTIZARE
Dacă folosiţi încălzitorul pentru picioare timp de mai multe ore, vă 
recomandăm să reglaţi cea mai mică treaptă de temperatură la  
comutator pentru a evita supraîncălzirea picioarelor şi eventuale  
arsuri la nivelul pielii.

4.5 Sistem de oprire automată
Acest încălzitor pentru picioare este dotat cu un sistem de oprire automată. Acesta opreşte 
alimentarea cu căldură la circa 90 de minute după punerea în funcţiune a încălzitorului pentru 
picioare. Afişajul pentru treptele de temperatură începe apoi să lumineze intermitent. Pentru 
a putea repune în funcţiune încălzitorul pentru picioare, trebuie mai întâi să împingeţi butonul 
glisant pentru PORNIT/OPRIT şi pentru treptele de temperatură (5) în poziţia „0” (OPRIT). 
După aproximativ 5 secunde încălzitorul poate fi repornit.  

90 min
STOP
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4.6 oprire
Mutaţi butonul glisant pentru PORNIT/OPRIT şi pentru treptele de temperatură la treapta „0” (OPRIT)  
pentru a opri încălzitorul pentru picioare. În cazul acesta, treptele de temperatură nu mai sunt iluminate.

 IndICAŢIE
Dacă nu folosiţi încălzitorul pentru picioare, mutaţi butonul glisant pentru PORNIT/OPRIT şi pentru 
treptele de temperatură la treapta „0” (OPRIT) şi scoateţi ştecărul din priză..

5. Curăţare şi îngrijire

  AVERTIZARE
Înainte de curăţare, scoateţi întotdeauna mai întâi ştecărul din priză. 
În caz contrar există pericol de electrocutare.

 ATEnŢIE
• Comutatorul nu trebuie să intre niciodată în contact cu apă sau cu alte lichide. În caz contrar se  
 poate deteriora.

Folosiţi pentru curăţarea comutatorului o cârpă uscată care nu lasă scame. Nu folosiţi agenţi de curăţare 
chimici sau abrazivi.

Petele mai mici de pe încălzitorul pentru picioare pot fi îndepărtate cu o cârpă umedă şi eventual cu puţin 
detergent lichid pentru textile delicate.

 ATEnŢIE
• Reţineţi că încălzitorul pentru picioare nu trebuie spălat, curăţat chimic, stors, uscat în uscător,  
 mangăluit sau călcat cu fierul. În caz contrar, încălzitorul pentru picioare se poate defecta.

Umplutura de pluş detaşabilă poate fi spălată de mână.

Utilizaţi un detergent pentru ţesături delicate şi dozaţi-l conform indicaţiilor producătorului.

  AVERTIZARE
•  Utilizaţi din nou încălzitorul pentru picioare atunci când acesta şi umplutura de pluş sunt uscate  

complet. În caz contrar există pericol de electrocutare.

6. depozitare
Dacă nu utilizaţi încălzitorul pentru picioare timp îndelungat, vă recomandăm să îl păstraţi în ambalajul 
original.

 ATEnŢIE
Vă rugăm să lăsaţi încălzitorul pentru picioare să se răcească. În caz contrar, încălzitorul pentru pi-
cioare se poate defecta. În timpul depozitării, nu aşezaţi obiecte pe încălzitorul pentru picioare pentru 
a evita îndoirea acestuia.

7. Eliminarea ca deşeu
Vă rugăm să eliminaţi aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment) privind aparatele electrice şi electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare 
adresaţi-vă autorităţii responsabile cu eliminarea deşeurilor.
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8. Ce măsuri se iau în cazul în care apar probleme?
Problemă Cauză Remediere
Treptele de temperatură nu sunt iluminate când
- ştecărul este conectat la o priză funcţională
- butonul glisant se află în poziţia 1, 2 sau 3

Sistemul de siguranţă 
a deconectat definitiv 
încălzitorul pentru 
picioare.

Trimiteţi încălzitorul 
pentru picioare cen-
trului de service.

9. date tehnice
Consultaţi eticheta de caracteristici de pe încălzitorul pentru picioare.
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