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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Αποθηκεύστε τις σε 
ασφαλή χώρο για μελλοντική αναφορά. 
Πριν συνδέσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα του 
προϊόντος. 
Παιδιά κάτω των τριών ετών απαγορεύεται να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή λόγω της μειωμένης ικανότητάς τους να 
αντιδρούν στην υπερθέρμανση. 
Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και όσους έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητικές 
ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα που γνωρίζει την ασφαλή χρήση του 
προϊόντος και  κατανοεί τους κινδύνους. 
Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών εκτός εάν τα χειριστήρια έχουν ρυθμιστεί από γονέα 
ή κηδεμόνα ή το παιδί έχει ενημερωθεί τουλάχιστον σωστά για την ασφαλή χρήση των χειριστηρίων. 
Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με το προϊόν. 
Τα παιδιά απαγορεύεται να καθαρίζουν ή να εκτελούν συντήρηση χωρίς επίβλεψη. 
Το προϊόν που αγοράσατε είναι μια υπόκουβέρτα (θερμαινόμενο υπόστρωμα). 
Η ηλεκτρική κουβέρτα πρέπει να συνδεθεί στο στρώμα χρησιμοποιώντας τους ελαστικούς ιμάντες που υπάρχουν στο προϊόν. 
Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ρυθμιζόμενο κρεβάτι. Εάν χρησιμοποιηθεί, βεβαιωθείτε ότι ούτε η κουβέρτα 
ούτε το άκρο του καλωδίου έχουν κολλήσει ή μπερδευτεί στον σομιέ ή στους μεντεσέδες του. 
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που είναι ευαίσθητα στη θερμότητα και ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα που 
δεν μπορούν να αντιδράσουν στην υπερθέρμανση. 
Όταν το προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα όταν κοιμάστε, τα 
χειριστήρια πρέπει να ρυθμίζονται στο επίπεδο θερμοκρασίας 1 για συνεχή χρήση. 
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για ιατρική χρήση σε νοσοκομεία. 
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το χειριστήριο τύπου 23125. 
Εξετάστε το προϊόν σε συχνή βάση για ενδείξεις φθοράς ή ζημιάς. Εάν υπάρχουν ενδείξεις ή αν η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί 
ακατάλληλα ή δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής πριν το επανασυνδέσετε. 
Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν. Το προϊόν πρέπει να μεταφερθεί σε εξουσιοδοτημένο 



κέντρο επισκευών, διαφορετικά το προϊόν θα πρέπει να απορριφθεί. 
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι βρεγμένο ή υγρό. Ποτέ μην βυθίζετε το χειριστήριο στο νερό. Στεγνώστε το προϊόν πριν 
από τη χρήση, εάν παρουσιάζει οποιαδήποτε σημάδια υγρασίας. 
Το καλώδιο του ρεύματος δεν πρέπει να μπλέκεται ή να τυλίγεται γύρω από το προϊόν κατά τη χρήση. 
Μην τραβάτε το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε και μην το χρησιμοποιείτε για να μεταφέρετε το προϊόν. 
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το χειριστήριο. 
Μην καλύπτετε ή τοποθετείτε το χειριστήριο πάνω από το προϊόν κατά τη χρήση, για να διασφαλίσετε την καλή λειτουργία του. 
Χρησιμοποιείτε την υποκουβέρτα χωρίς να την διπλώνετε. 
Μην προσαρμόζετε καρφίτσες, βελόνες ή άλλα μετακινούμενα μεταλλικά αντικείμενα στο προϊόν. 
Συμβουλευτείτε το τμήμα συντήρησης προϊόντος του παρόντος εγχειριδίου για καθαρισμό. 
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για να ζεσταίνετε  ζώα. 
Η ηλεκτρική κουβέρτα δεν πρέπει να μπαίνει κάτω από το στρώμα. 
Το προϊόν που αγοράσατε προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στο κρεβάτι, κάτω από τον χρήστη. 
Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική κουβέρτα σε  πτυσσόμενο κρεβάτι. 
Η ηλεκτρική κουβέρτα δεν πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται σε φουσκωτά κρεβάτια, λόγω του κινδύνου διαστολής από την 
επίδραση της θερμότητας. 
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κλίνες νερού. 
Η παρατεταμένη χρήση του προϊόντος σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στο δέρμα, παρά την 
αυτόματη απενεργοποίηση που διαθέτει το προϊόν. Σε περίπτωση συνεχούς χρήσης, τα χειριστήρια θα πρέπει να ρυθμιστούν στο 
ελάχιστο επίπεδο λειτουργίας τους (επίπεδο 1). 
Τα υλικά θα υποστούν φθορά με την πάροδο του χρόνου και μετά από παρατεταμένη χρήση. 
Αποσυνδέστε αμέσως το προϊόν από την πρίζα σε περίπτωση βλάβης και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής 
υποστήριξης. 
Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο, μην ανοίγετε το χειριστήριο ή τα καλώδια. Μόνο το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό από το 
επίσημο τμήμα τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή μπορεί να πραγματοποιεί επισκευές ή μετατροπές στη συσκευή. 
Οποιαδήποτε λανθασμένη χρήση ή ακατάλληλος χειρισμός του προϊόντος καθιστά την εγγύηση άκυρη. Μόνο ένα 
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης μπορεί να πραγματοποιήσει επισκευές σε αυτό το προϊόν. (επαναληψη) 
 
Η B&B TRENDS SL.(ALFACARE). αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν σε ανθρώπους, ζώα ή 
αντικείμενα, από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Απλώστε πλήρως την ηλεκτρική κουβέρτα πάνω από το στρώμα, αφήνοντας ελεύθερο χώρο στην κορυφή για να τοποθετήσετε το 
μαξιλάρι, τους ελαστικούς ιμάντες της ηλεκτρικής κουβέρτας στο στρώμα και μετά το σεντόνι. Αποφύγετε τυχόν πτυχές ή 
ζαρώματα και βεβαιωθείτε ότι η έξοδος βρίσκεται στην κορυφή του κρεβατιού. (Βλέπε εικόνα 1). 
Στη συνέχεια στρώστε το κρεβάτι με τον συνήθη τρόπο. 
Αποφεύγετε να τοποθετείτε στο κρεβάτι σάκους ή άλλα βαριά αντικείμενα ενώ η ηλεκτρική κουβέρτα είναι ενεργοποιημένη, 
καθώς και να τη χρήσιμοποιείτε ταυτόχρονα με άλλες πηγές θερμότητας όπως οι φιάλες ζεστού νερού, μαξιλάρια θέρμανσης ή 
παρόμοια προϊόντα. 
Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του χειριστηρίου βρίσκεται στη θέση "0" 
πριν το συνδέσετε ή αποσυνδέσετε στο δίκτυο. 
Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν, πρέπει να επιλέξετε το διακόπτη του χειριστηρίου, τοποθετώντας το στη θέση 1, 2 ή 3 (Εικ. 2). 
Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας είναι 3 ώρες, μετά τον οποίο ενεργοποιείται αμέσως η αυτόματη διακοπή λειτουργίας. Το προϊόν 
δεν θα ζεσταίνει πια όταν είναι σε αυτήν την κατάσταση. 
Επιλέξτε τη θέση "0" για να απενεργοποιήσετε το προϊόν προτού αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο. 
Η ηλεκτρική κουβέρτα διαθέτει τεχνολογία γρήγορης θέρμανσης, η οποία καθιστά δυνατή την αίσθηση θερμότητας μόλις 15 
λεπτά μετά την ενεργοποίηση του χειριστηρίου, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη θερμοκρασία. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε 
χαμηλότερο επίπεδο μετά από αυτό το διάστημα. 
Το χειριστήριο πρέπει να ρυθμιστεί στην ελάχιστη θερμοκρασία (επίπεδο 1) όταν το προϊόν χρησιμοποιείται για παρατεταμένες 
χρονικές περιόδους. Προσπαθήστε να αποφύγετε την υπερβολική έκθεση σε θερμότητα από υψηλές θερμοκρασίες. Η 
υψηλότερη στάθμη θερμοκρασίας ελέγχου (επίπεδο 3) θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το χρονικό διάστημα που 
απαιτείται για την επίτευξη άνετης θερμοκρασίας και η θερμοκρασία πρέπει να μειώνεται σταδιακά σε χαμηλότερη θέση μετά 
την επίτευξη αυτού του ορίου. 

 
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ: Πιθανά προβλήματα λειτουργίας 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗ 
Αφού ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική κουβέρτα, δεν 
θερμαίνεται ή θερμαίνεται ελάχιστα. 

Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι σωστά συνδεδεμένο με 
την κουβέρτα. Εάν η ηλεκτρική κουβέρτα δεν θερμαίνεται, 
καλύψτε την με ένα σεντόνι ή με πάπλωμα, τοποθετώντας το 
επίπεδο θερμότητας στη μέγιστη ρύθμιση και περιμένετε για 
30 λεπτά. Εάν μετά από αυτό το διάστημα δεν συνεχίσει να 
θερμαίνεται, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
τμήμα. Οι έλεγχοι που διεξάγονται με την ηλεκτρική κουβέρτα 
μερικώς ακάλυπτη ή στον ανοικτό αέρα δεν είναι αξιόπιστοι, 
καθώς  μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένα συμπεράσματα 
θερμότητας 

Μετά από συγκεκριμένο 
χρόνο λειτουργίας, 

Το προϊόν διαθέτει σύστημα αυτόματης διακοπής το οποίο 
ενεργοποιείται μετά από 90 λεπτά συνεχούς λειτουργίας. Μετά από 
αυτό το χρονικό διάστημα, το φως του χειριστηρίου αρχίζει να 



η θερμοκρασία του προϊόντος 
φαίνεται να μειώνεται. 
 

 

αναβοσβήνει. 
Αν θέλετε να συνεχίσετε τη χρήση του, αλλάξτε το επίπεδο 
θερμοκρασίας στο επίπεδο 0, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και 
στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία 

Το χειριστήριο δεν ανάβει όταν ο διακόπτης είναι 
ενεργοποιημένος. 

Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι σωστά συνδεδεμένο με το 
προϊόν, ότι υπάρχει τάση στην πρίζα του χρησιμοποιούμενου δικτύου 
και ότι το προϊόν είναι σωστά συνδεδεμένο. 
 

 
 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Αποσυνδέστε το προϊόν όταν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα για να παρατείνετε τη 
διάρκεια ζωής του. Πριν από την αποθήκευση του προϊόντος, αφήστε το να κρυώσει πριν από την αναδίπλωση, κρατήστε το στην 
αρχική του συσκευασία και σε μια στεγνή θέση με τις λιγότερες δυνατές πτυχές, χωρίς να τοποθετείτε αντικείμενα πάνω. 
 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Το προϊόν διαθέτει αποσπώμενη συνδεση ρεύματος. 
Πάντοτε αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα και αφαιρέστε το προϊόν από τη σύνδεση ελέγχου πριν το καθαρίσετε (δείτε την 
εικόνα 3.) 
Το προϊόν μπορεί να πλυθεί στο χέρι ή σε πλυντήριο ρούχων, χρησιμοποιώντας υγρό απορρυπαντικό και επιλέγοντας το απαλό 
πρόγραμμα πλύσης που έχει ρυθμιστεί σε σύντομο κύκλο. 
Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο σας μπορεί να αντέξει το βάρος της κουβέρτας όταν είναι βρεγμένη. 
Για να μην προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ΜΗΝ πλένετε το προϊόν με το χειριστήριο συνδεδεμένο. 
Κρεμάστε το προϊόν οριζόντια και μην το στύψετε ή το διπλώσετε κατά τη διάρκεια του στεγνώματος.  
Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο. Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα μαλλιών ή άλλες παρόμοιες ηλεκτρονικές συσκευές. 
Εάν είναι βρεγμένη, αφήστε τη να στεγνώσει πριν τo συνδέσετε ξανά στο ρεύμα. Μην πλένετε το προϊόν με στεγνό καθάρισμα ή 
στο πλυντήριο, για να διασφαλίσετε την καλή λειτουργία του και να αποφύγετε τυχόν ζημιές. 
Οι κουβέρτες δεν πρέπει ποτέ να σιδερώνονται. 
Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής και για να διατηρήσετε την υγιεινή του προϊόντος, μην ξαπλώνετε απευθείας επάνω του, 
αλλά να το καλύπτετε πάντα με ένα σεντόνι, όπως φαίνεται στην ενότητα Οδηγίες χρήσης αυτού του εγχειριδίου. 
 

 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Μην απορρίπτετε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο βιολογικής συλλογής 
που βρίσκεται  κοντά στο σπίτι σας σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19 / ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών (WEEE), ώστε να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος. Ζητήστε από τον 
διανομέα σας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες μεθόδους απόρριψης συσκευασιών και 
απορριμμάτων χρησιμοποιημένων συσκευών. 
Ελπίζουμε ότι θα είστε ικανοποιημένοι με αυτό το προϊόν. 
 
 
 
  


