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Explicaţia simbolurilor
Az útmutatások elolvasása!

Lavabil în maşina de
spălat la 30°C la un
program special pentru ţesături delicate
A nu se folosi
înălbitor
A nu se usca în
uscător
A nu se călca

Ne szúrjon bele tűt!

Ne használja összehajtogatva vagy
összegyűrve!

A nu se curăţa chimic

Az ennél a készüléknél használt textíliák
Nu este indicat penteljesítik az Öko-Tex
tru copii sub 3 ani.
szabvány 100 magas humánökológiai
előírásait, amint ezt
a Forschungsinstitut
Hohenstein (Hohenstein Kutatóintézet)
igazolja.
AVERTIZARE; Indicaţie de avertizare privind pericolele de
accident sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră.
06.0.43510

Hohenstein

ATEnŢIE; Indicaţie de siguranţă privind posibile defecţiuni
ale aparatului/accesoriilor.
Indicaţie; Indicaţie privind informaţii importante.
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Română
1. Pachet de livrare
1 saltea electrică
1 comutator
1 manual de utilizare

1.1 Descrierea aparatului
1 Comutator
2 Display
3 Tastă pentru reglarea temperaturii pentru zona
corpului
4 Tastă pentru setarea timpului de oprire automată
5 Tastă pentru reglarea temperaturii pentru zona
picioarelor
6 Întrerupător de PORNIRE/OPRIRE
7 Tastă pentru reprezentarea kWh
8 Cuplaj

1
2
3
4

5
6
7

8

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
înmânaţi acest manual odată cu înstrăinarea articolului.
• Această saltea electrică nu trebuie utilizată 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.
• Această saltea electrică nu trebuie folosită la copii foarte mici (0-3
ani), întrucât aceştia nu pot reacţiona în caz de supraîncălzire.
• Această saltea electrică nu trebuie folosită 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 saltelei electrice.
• Această saltea electrică poate fi utilizată 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 saltelei
electrice şi înţeleg pericolele care pot rezulta.
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Copiilor nu le este permis să se joace cu salteaua electrică.
Lucrările de curăţare şi întreţinere destinate utilizatorului nu trebuie
efectuate de copii fără a fi supravegheaţi.
Această saltea electrică nu este destinată utilizării în spitale.
Nu introduceţi ace în aceasta
Nu o utilizaţi pliată sau împachetată
Nu o utilizaţi în stare udă
Anterior utilizării într-un pat reglabil, trebuie să verificaţi dacă nu
există posibilitatea ca salteaua electrică şi cablurile să se prindă, de
exemplu, între balamale sau să fie strânse.
Această pătură electrică trebuie utilizată numai împreună cu tipul de
comutator indicat pe etichetă.
Câmpurile electrice şi magnetice produse de această pătură
electrică pot perturba eventual funcţionarea stimulatorului
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 acestei saltele electrice.
Nu trageţi de cabluri, nu le rotiţi sau îndoiţi prea tare.
Această pernă electrică trebuie verificată periodic în privinţa semnelor de uzură sau deteriorare. Dacă observaţi astfel de semne, dacă
salteaua electrică a fost utilizată în mod necorespunzător sau dacă
nu mai produce căldură, aceasta trebuie verificată de producător
înainte de a fi pornită din nou.
În cazul în care cablul de racordare la reţea al acestui aparat 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.
În timp ce salteaua electrică este pornită
– nu trebuie să aşezaţi niciun obiect pe ea (de exemplu, geamantan
sau coş de rufe),
– nu trebuie să existe nicio sursă de căldură aşezată pe ea, cum ar fi
termofor, pernă electrică sau alte obiecte asemănătoare.
Componentele electronice ale comutatorului se încălzesc în timpul
utilizării saltelei electrice. Din acest motiv, comutatorul nu trebuie să
fie acoperit sau să se afle pe salteaua electrică în timpul funcţionării.
Dacă mai aveţi întrebări legate de utilizarea aparatelor noastre, vă
rugăm să vă adresaţi Serviciului pentru clienţi.
Respectaţi în mod obligatoriu indicaţiile privind utilizarea (capitolul
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4), curăţarea şi întreţinerea (capitolul 5) şi depozitarea (capitolul 6).
3. Utilizare conform destinaţiei
ATENŢIE
Această saltea electrică este concepută pentru încălzirea paturilor.

4. Utilizarea
4.1 Siguranţa

ATENŢIE
Această saltea electrică este dotată cu un SISTEM DE SIGURANŢĂ. Acest sistem electronic cu
senzori împiedică o supraîncălzire a saltelei electrice pe întreaga sa suprafaţă prin deconectare
automată în caz de eroare. Când SISTEMUL DE SIGURANŢĂ deconectează salteaua electrică,
treptele de temperatură nu mai sunt iluminate când salteaua este pornită.
Vă rugăm să reţineţi că, din motive de siguranţă, salteaua electrică nu mai poate fi utilizată după un
caz de defecţiune, fiind necesară returnarea acesteia la adresa de service.

4.2 Punerea în funcţiune

Aşezaţi pătura electrică pe salteaua dumneavoastră începând din zona picioarelor,
întinzând-o bine.
Aşezaţi apoi cearşaful, ca de obicei, astfel încât salteaua electrică să se afle între
salteaua patului şi cearşaf.

ATENŢIE
Asiguraţi-vă că salteaua electrică este perfect întinsă şi că nu se poate plia
sau mototoli în timpul utilizării.
• Cuplaţi mai întâi comutatorul la salteaua electrică unind cuplajul.
• Introduceţi apoi ştecărul în priză.

4.3 Pornire

Împingeţi întrerupătorul de PORNIRE/OPRIRE [6] de pe partea laterală a comutatorului [1] în poziţia PORNIT ( I ) pentru a porni salteaua electrică.
Când este pornit, display-ul [2] este iluminat şi afişează toate segmentele timp de aprox. 2 secunde. Ulterior, pe display se afişează următoarea setare de bază:
Treapta de temperatură pentru zona corpului: 0
Treapta de temperatură pentru zona picioarelor: 0
Timp de oprire automată: 1 h (= 1 oră)
Indicaţie: Pentru ca iluminatul display-ului să nu deranjeze pe timp de noapte, intensitatea de iluminare se
reduce după aprox. 5 secunde.

Indicaţie: Această saltea electrică dispune de o opţiune de încălzire rapidă, care determină încălzirea rapidă în primele 15 minute. În timpul acesta, pe display luminează intermitent cuvântul
„Turbo”.
Dacă salteaua se opreşte scurt timp şi se reporneşte în primele 15 minute, funcţia de încălzire
rapidă este dezactivată din motive de siguranţă.
În cazul acesta, pe ecran nu mai apare cuvântul „Turbo”. Salteaua electrică se încălzeşte însă normal.
Pentru a activa din nou funcţia de încălzire rapidă, salteaua electrică trebuie să fie oprită complet timp de
20 de minute.
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4.4 Reglarea temperaturii

apăsaţi tasta [3] pentru reglarea treptei de temperatură pentru zona corpului.
Apăsaţi tasta [5] pentru reglarea treptei de temperatură pentru zona picioarelor.
Treapta 0: oprit
Treapta 1: căldură minimă
Treapta 2 – 8: căldură individuală
Treapta 9: căldură maximă
Indicaţie: Secvenţa de comutare a treptelor de temperatură: 0 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 – 9 ...

AVERTIZARE
Dacă folosiţi salteaua electrică timp de mai multe ore, vă recomandăm
să reglaţi cea mai mică treaptă de temperatură la comutator pentru a
evita supraîncălzirea utilizatorului.
Notă
• Salteaua electrică se încălzeşte cel mai tare atunci când setaţi mai întâi cea mai ridicată
treaptă de temperatură.
• Vă recomandăm insistent să porniţi salteaua electrică aprox. 30 de minute înainte de a
vă culca şi să o acoperiţi cu pilota pentru a evita pierderea de căldură.

4.5 Funcţie de comutare automată de revenire
Notă

Această saltea electrică dispune de o funcţie de comutare automată de revenire de siguranţă. După
aprox. 3 ore, de la treptele de temperatură 9, 8 şi 7 se comută automat la treapta de temperatură 6.

4.6 Sistem de oprire automată

Apăsaţi tasta pentru setarea timpului de oprire automată [4]. Puteţi seta timpul de oprire automată la alegere la 1, 2, 3, 4, …sau 12 ore.

Indicaţie: Secvenţa de comutare a timpului de oprire automată:
1 h – 12 h – 11 h – 10 h – 9 h ..... 1 h – 12 h – 11 h ... (timpul în ore).
Sub o oră, timpul rămas va fi afişat în minute (de ex. 59 min.)

După expirarea timpului de oprire setat, salteaua electrică se opreşte automat.
Ulterior, pe display se afişează următoarele:
Treapta de temperatură pentru zona corpului: 0
Treapta de temperatură pentru zona picioarelor: 0
Timp de oprire automată: „0 min“ luminează intermitent
Pentru a reporni salteaua electrică, apăsaţi tasta pentru reglarea treptei de temperatură pentru zona capului [3] şi/sau pentru zona picioarelor [5].
Dacă nu mai doriţi să utilizaţi salteaua electrică după expirarea timpului de oprire ales, împingeţi întrerupătorul de PORNIRE/OPRIRE în poziţia OPRIT ( 0 ) pentru a opri salteaua electrică.

4.7 Oprire

împingeţi întrerupătorul de PORNIRE/OPRIRE de la nivelul comutatorului în poziţia OPRIT ( 0 ) pentru a opri
salteaua electrică. În stare oprită, iluminatul şi afişajul de pe display se sting.

NOTĂ
Dacă nu folosiţi salteaua electrică timp de mai multe zile, aduceţi butonul glisant în poziţia OPRIT
(0) şi scoateţi ştecărul din priză.
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4.8 ECO Control

Treptele de temperatură 1, 2, 3 şi 4 consumă o cantitate redusă de energie. Dacă aţi ales aceste
trepte de temperatură, pe display se afişează simbolul „ECO”.

CONTROL

4.9 Afişare kWh

Apăsând tasta „kWh” [7] se afişează consumul actual de curent exprimat în kWh. Se afişează consumul de
curent de la ultima pornire.
Condiţionat de consumul redus de curent la treptele de temperatură „ECO”, valoarea afişată (consumul
de curent exprimat în kWh) se modifică abia după ceva timp. Dacă ambele zone sunt setate la treapta de
temperatură 9, comutarea afişajului de la 0,00 kWh la 0,01 kWh durează aprox. 8 minute.

Indicaţie: Puteţi crea o atmosferă de somn sănătoasă menţinând dormitorul răcoros şi preîncălzind patul
dumneavoastră la scurt timp înainte de culcare. Prin costurile reduse pentru încălzirea dormitorului rezultă
un efect suplimentar de economie.

4.10 Treapta de temperatură antialergică
Ce trebuie să ştiţi
În ultimii ani, numărul persoanelor cu reacţii alergice la praful din casă şi la acarieni a crescut drastic. Tipic
pentru această formă de alergie sunt ochi iritaţi, crize de strănut, crize de tuse şi dispnee la primele ore
ale dimineţii. Aceste reacţii sunt declanşate de albuminoidele din excrementele acarienilor. În microclima
umedă şi caldă, aşa cum se întâlneşte deseori în paturi, acarienii sunt practic omniprezenţi. Aceştia se hrănesc mai ales din mătreaţă şi din ciuperci de mucegai şi se găsesc în orice gospodărie. Chiar dacă faceţi
curăţenie în mod regulat şi temeinic, se adună continuu particule de praf şi de piele.
Cu ajutorul treptei de temperatură antialergice puteţi combate populaţia de acarieni şi asigura o climă fără
mucegai în patul dumneavoastră.
Setaţi în acest scop temperatura pentru zona corpului şi a picioarelor la treapta 9, iar timpul de oprire automată la 12 ore. Pe display se afişează „Anti-Allergy”.
Pentru a evita pierderea de căldură, salteaua electrică trebuie să fie acoperită complet cu plapuma în
timpul acestui proces.
Acest proces duce la uscarea saltelei dumneavoastră, creând astfel o microclimă „anti-acarieni” pe suprafaţa saltelei. Recomandăm utilizarea regulată a treptei de temperatură antialergice. Salteaua electrică va
funcţiona în mod ideal pe parcursul celor 12 ore.

5. Curăţare şi îngrijire
AVERTIZARE
Înainte de a curăţa salteaua electrică, scoateţi întotdeauna ştecărul
din priză şi decuplaţi cuplajul [8], şi astfel comutatorul [1], de la
salteaua electrică.

ATENŢIE
• Comutatorul şi alimentatorul nu trebuie să intre niciodată în contact cu apă sau cu alte lichide. În
caz contrar se pot deteriora.
Folosiţi pentru curăţarea saltelei electrice şi a comutatorului o cârpă uscată, fără scame. Nu folosiţi agenţi
de curăţare chimici sau abrazivi.
Petele mai mici de pe perna electrică pot fi îndepărtate cu o cârpă umedă şi eventual cu puţin detergent
lichid pentru textile delicate.
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ATENŢIE
• Reţineţi că salteaua electrică nu trebuie curăţată chimic, stoarsă, uscată în uscător, mangăluită
sau călcată cu fierul.
Această saltea electrică este lavabilă în maşina de spălat.
Setaţi maşina de spălat la 30 °C la un program de spălare blând (program de spălare pentru lână). Utilizaţi
un detergent pentru ţesături delicate şi dozaţi-l conform indicaţiilor producătorului.

ATENŢIE
• Vă rugăm să aveţi grijă ca salteaua electrică să nu fie spălată prea des.
Se recomandă ca salteaua electrică se fie spălată în maşina de spălat de maximum 5 ori pe
întreaga durată de viaţă.
Direct după spălare întindeţi salteaua electrică încă umedă până când îşi recapătă forma iniţială şi lăsaţi-o
întinsă pe un uscător până când s-a uscat.

ATENŢIE
• Nu folosiţi cleşti de rufe sau obiecte similare pentru a prinde salteaua electrică pe uscător. În caz
contrar, salteaua electrică se poate defecta.
• Reconectaţi comutatorul la salteaua electrică abia după uscarea completă a cuplajului şi a saltelei
electrice.
În caz contrar, salteaua electrică se poate defecta.
• Nu porniţi niciodată salteaua electrică pentru a o usca! În caz contrar există pericol de electrocutare.

6. Depozitare

Dacă nu utilizaţi salteaua un timp îndelungat, vă recomandăm să o păstraţi în ambalajul original.

ATENŢIE
În timpul depozitării, nu aşezaţi obiecte pe salteaua electrică pentru a evita îndoirea excesivă a
acesteia.
Vă rugăm să lăsaţi salteaua electrică să se răcească. În caz contrar, salteaua electrică se poate
defecta.

7. Eliminarea ca deşeu

Vă rugăm să eliminaţi salteaua electrică în conformitate cu Directiva privind deşeurile
de echipamente electrice şi electronice 2002/96/CE – WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment). 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

Display-ul nu
este luminat/
nicio afişare.

Ştecărul de reţea nu este cuplat la priză
şi/sau salteaua nu este pornită.

Introduceţi ştecărul de reţea şi porniţi
salteaua electrică.

Oprirea saltelei electrice prin intermediul
sistemului de siguranţă.
Comutatorul nu este cuplat corect la
salteaua electrică.

Trimiteţi salteaua electrică serviciului
pentru clienţi.

Afişare „E1”.

9. Date tehnice

Dimensiuni:
UB60: 150 (L) x 80 (I) cm
UB66XXL: 150 (L) x 160 (I) cm
Consum de putere:
UB60: 60 W
UB66XXL: 2 x 60 W
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1. Oprire.
2. Cuplaţi cuplaj în întregime.
3. Pornire.
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