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INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA 

IMPORTANTE 

Pastrati-le pentru o verificare ulterioara 
 
 

CITITI ACESTE INSTRUCTIUNI INAINTE DE UTILIZARE. 

 

I . Instructiuni de siguranta 

(A) Instructiuni de siguranta: 
1. Cand este impaturita sau utilizata anormal, patura electrica se poate supra-incalzi, 

activandu-se functia de protectie permanenta. Nu poate fi reparata acasa, trebuie dusa 

la un centru service autorizat.  

2. Daca voltajul prizei este mai mic decat cel recomandat, temperatura paturii creste 

treptat si capacitatea de incalzire este relative scazuta. Aceasta problema nu este o 

defectiune a aparatului, si utilizatorul trebuie sa verifice voltajul anterior.  

3. Ledul indicator si circuitul electric al paturii sunt conectate in parallel. Ledul 

indicator nu influenteaza capacitatile paturii de a genera caldura cand este stricat, 

asadar aveti grija sa va asigurati ca patura functioneaza corespunzator.  

4． Acest aparat poate fi utilizat de catre copii cu varste peste 8 ani si de catre persoane 

cu capacitate psihice reduse, doar daca sunt supravegheate de catre o persoana 

responsabila de siguranta lor. Copiii trebuiesc supravegheati pentru a nu se juca cu 

aparatul.  

 

 (B) Precautii 
Pentru a evita stricarea aparatului, utilizatorul trebuie sa aiba grija la urmatoarele 

precautii in timpul utilizarii. Nerespectarea acestora va exonera importatorul de orice 

responsabilitate.  

 

1. Nu utilizati patura daca este impaturita sau rupta. (Fig.1) 

2. Nu impaturiti patura in timpul utilizarii. Asigurati-va ca patul pe care este utilizata 

patura este plat. Nu utilizati patura in alte circumstante pentru a evita supra-

incalzirea. (Fig.2) 

3. Nu zgariati patura cu obiecte ascutite. Nu incercati sa fixati patura cu obiecte 

metalice sau de alt gen (Fig.3) 

4. Utilizati patura electrica numai dedesubtul corpului. Nu va infasurati in patura si nu o 

folositi in alt mod. (Fig.4) 
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5. Pentru a evita accidentarea, aceasta patura nu trebuie utilizata de o persoana 

neajutorata, de persoane insensibile la caldura sau de persoane foarte vulnerabile care 

nu pot reactiona in caz de supra-incalzire。 (Fig.5) 

6. Nu porniti patura cand este impaturita sau sunt asezate obiecte grele pee a, pentru a 

nu cauza o supra-incalzire. (Fig.6) 

7. Nu expuneti patura in lumina directa a soarelui. Nu calcati patura electrica. Evitati 

deteriorarea firelor de incalzire. (Fig.7) 

8. Nu utilizati impreuna cu alte surse de caldura (precum dispositive de incalzire a 

picioarelor, sticle de apa incalzite). (Fig.8) 

                   
 

9. Nu utilizati impreuna cu alte produse care pot starni un incendiu in pat, precum 

tigari, scantei care pot cauza foc. (Fig.9) 

10. Opriti patura sau deconectati de la priza cand plecati sau nu utilizati patura, pentru a 

evita un incendiu accidental. (Fig.10) 
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Nu curatati chimic. (Fig.11) 

A nu fi utilizata de catre copii foarte mici (0-3 ani). (Fig.12)  Copiii cu varste sub 3 ani nu 

trebuie sa utilizeze patura din cauza inabilitatii lor de a reactiona in caz de supra-

incalzire. 

A nu fi utilizata de catre copii cu varste peste 3 ani, daca nu a fost presetata anterior de 

catre un parinte. Copiii trebuiesc permanent supravegheati de un adult responsabil.  

Dupa pornirea paturii electrice, utilizatorul nu poate pleca mai mult de o ora.  

Nu deconectati tragand de cablu, ci numai de stecher.  

Utilizati numai impreuna cu, comutatorul model RU9. 

Produsul nu este destinat utilizarii in scopuri medicale sau in spitale.  

Spalati manual; inainte de curatare, mai intai deconectati de la prize si asigurati-va ca nu 

functioneaza. Puneti patura plata in apa, stropiti cu detergent, usor curatati cu mana 

dar stati departe de cablurile electrice. Dupa curatare, nu impaturiti, indepartati apa 

cu mana, apoi agatati patura intr-un loc uscat si aerat. Nu expuneti patura la lumina 

directa a soarelui pentru uscare. Trebuie sa fie complet uscata inainte de reutilizare. 

Curatarea si intretinerea nu trebuiesc effectuate de catre copii fara supraveghere.  

Cand nu este utilizata, patura trebuie depozitata intr-un loc uscat. Cand depozitati patura, 

asteptati sa se raceasca complet inainte de impaturire. Nu puneti obiecte deasupra in 

timpul depozitarii. Dupa depozitare, trebuie verificata cu atentie de catre utilizator 

pentru a va asigura ca, cablurile sunt intacte. Nu conectati la priza inainte de 

verificare.  
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Nu incercati sa reaprati patura singuri. Aceasta trebuie dusa la un centru service autorizat.  

Cordonul de alimentare nu poate fi inlocuit sau reparat. Daca acesta este stricat, aparatul 

trebuie aruncat.  

Nu puneti patura electrica pe un pat ajustabil.  

Copiii nu trebuie sa utilizeze patura electrica fara ca aceasta sa fie setata in avans de catre 

un adult. Copiii trebuiesc supravegheati pentru a nu se juca cu aparatul.  

Nu utilizati atunci cand calcati. 

Nu introduceti ace. 

Daca firele de incalzire au fost taiate, nu incercati sa reparati patura singuri. Duceti-o la 

centrul service autorizat.  

Nu incercati sa reparati siguranta. Aparatul trebuie returnat la importator.  

Utilizatorul trebuie sa cunoasca toate aceste masuri. Altfel, se poate supra-incalzi 

sau poate produce temperaturi ridicate in anumite zone ale paturii datorate 

utilizarii incorecte.  

 
 

V Metoda operare  

Lasati patura electrica pe pat. Capatul fara comutator trebuie pus la picioare. Fixati cele 

patru elemente de fixare ale paturii pe cele patru colturi ale patului sau saltelei cu 

centurile nemetalice (NOTA: cele patru elemente se gasesc in ambalaj). Adaugati 

cearceaful sau o saltea foare subtire din bumbac pe patura. Asigurati-va ca sunt bine 

intinse pentru a conduce caldura si a vedea daca patura este neregulata. Avand totul 

bine intins pe pat, patura electrica poate fi utilizata in siguranta.  

 Ajustari generale ale temperaturii: Conectati la o priza AC220-240V~ 50Hz (nu 

conectati acest aparat la DC) inainte de culcare. 

     

⚫ Reglarea temporizarii Microcomputerului: 1-10 ore 

Utilizatorul poate ajusta timpul dupa cum doreste, dar daca nu este ajustat, 

activati implicit sistemul de 8 ore, va afisa ora de lucru in stanga   

⚫ Temperatura poate fi ajustata in 5 nivele, 5/4/3/2/1/5 buton circulare 

Setare 5,setare 4,setare 3 pentru pre-incalzire rapida timp de 15minute, daca nu 

mai aveti nevoie de incalzire rapida, butonul “Cancel”, apoi butonul 

“Temperature”  pentru modul Temperatura constanta. Daca deschideti aparatul si 

nu setati  nimic, va merge automat la setarea 5 si dupa 3 ore de operare, se va muta la 
setarea 3.  

       ● Design umanizat: Pentru supra-incalzire, dupa ce lucrati in “setarea 5” sau  “setarea 4”  

timp de 3 ore, sistemul poate comuta pe  “setarea 3” pentru mentinerea caldurii 

● Setati temperatura "temp" (ledul rosu se va aprinde) 

⚫ Seati timpul apasand "time" (ledul verde se va aprinde) 

⚫ Cand timpul a fost atins, aparatul se va opri automat  

 

Control dual: Echivalent cu doua paturi de o singura persoana impreunate. Doua 

persoane pot ajusta temperatura in functie de preferintele lor fara a avea legatura una 

cu cealalta.  

Cand patura este pornita, comutatorul nu trebuie acoperit si asezat intr-o pozitie la care sa 

aveti usor acces. Asigurati-va ca nu-l puneti sub cuvertura, perna sau alte obiecte. Nu 

lasati comutatorul in apropierea altor surse de caldura.  
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IV Verificari zilnice 

Pentru a va asigura ca patura este folosita in siguranta, cititi cu atentie cele de mai jos: 

 

1. Verificati cu grija cordonul, stecherul si firele utilizate pentru a conecta aparatul si 

comutatorul. Verificati daca ceva este neobisnuit inainte de utilizare. Daca ceva nu 

este in regula, incetati utilizarea si duceti aparatul la un centru service autorizat.  

2. In timpul utilizarile, verificati in mod regulat daca patura este intinsa, fixate ferm si 

neimpaturita sau indoita.  

3.   Examinati frecvent patura pentru semen de deteriorare. Daca exista asemenea semen, 

duceti-o la centrul service autorizat 

4. Firele de incalzire din patura trebuie sa fie uniform distantate si fara pliuri intre ele. 

Nu utilizati daca aceste situatii nu sunt indeplinite. Trebuie dusa la centrul service 

autorizat pentru examinare/reparare. Metoda testare: puneti patura pe pat; atingeti 

firele de incalzire cu mana.   

5. Cand patura electrica este pe pat, interziceti copiilor sa sara in pat. Daca acest lucru 

deja s-a intamplat, veerificati cu atentie patura pentru a vedea daca orice component 

electrica este normal. Utilizati numai dupa confirmare.  

6. Daca un accident sau defectiune are loc (fum, foc, sunete anormale, miros anormal, 

etc.), mai intai deconectati patura (trageti de stecher), inainte de verificarea 

defectiunii.  

 

VI  REPARARE: 

 

ATENTIE:  ACEST PRODUS NU POATE FI REPARAT DE CATRE DVS., CI DOAR 

DE CARE UN CENTRU SERVICE AUTORIZAT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI, IN 
CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC. 

La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni 
deseurilor menajere.  
Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui 
dealer care se ocupa de astfel de servicii speciale de salubrizare. 
Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor 
consecinte negative asupra mediului inconjurator si sanatatii, ce pot decurge din 
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aruncarea necorespunzatoare a acestora si face posibila recuperarea 
materialelor reciclabile astfel incat sa duca la economisirea energiei si resurselor. 
Pentru atentionarea mentiunilor de mai sus, produsul este marcat cu o lada de 
gunoi incercuita. 
 


