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Läs denna bruksanvisning noga före användning och behåll den för framtida referens. 



 



 
 

1.  Denna värmefilt får inte användas av personer som är 
känsliga eller mycket sårbara för värme, eftersom de 
eventuellt inte reagerar om denna överhettas. 

2.  Denna värmefilt får inte användas av mycket små barn 
(från 0 till 3 år), eftersom de inte reagerar om denna 
överhettas. 

3.  Denna värmefilt får inte användas av små barn (från 3 till 8 
år), såvida inte reglaget har ställts in av en förälder eller 
vårdnadshavare, och barnet har fått tillräckligt med 
information för att använda värmefilten på ett säkert sätt. 

4. Denna värmefilt kan användas av barn från 8 år och uppåt.          
Personer med nedsatt fysik, sensorisk och/eller mental 
förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om dessa 
har fått tillsyn eller instruktioner kring användning av 
apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna. 

5.  Barn får inte leka med värmefilten. 

6. Rengöring och användarunderhåll ska ej utföras av barn 
utan tillsyn. 

7. Denna värmefilt är inte avsedd att användas i sjukhusmiljö. 

8.  Punktera ej värmefilten. 

9.  Använd inte värmefilten när den är hopvikt eller skrynklig. 

10. Använd inte värmefilten om den är våt eller fuktig. 

11.  Du måste använda värmefilten i kombination med reglaget 
som anges på etiketten. 

  



12. Elektriska och magnetiska fält från denna värmefilt kan störa 
pacemakers funktion. De ligger dock långt under gränserna: 
effekt av elektriska fält:   5 000 V / m max., magnetfälteffekt: 80 
A / m max., magnetisk induktion: 0,1 mT Max. Kontakta därför 
din läkare och tillverkaren av din pacemaker innan du använder 
värmefilten. 

13. De elektroniska komponenterna i reglaget blir heta när 
värmefilten används. 

14. Du bör därför inte täcka reglaget eller placera den på värmefilten 
när den senare används. 

15. Dra, vrid eller böj inte kablarna för hårt. 

16. Denna värmefilt måste regelbundet kontrolleras för förekomst av 
tecken på slitage eller skada. I förekommande fall har denna 
värmefilt använts på ett olämpligt sätt, eller om den värms upp 
mer skall den kontrolleras av tillverkaren innan den används 
igen. 

17. Om värmefilten är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, 
dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att 
undvika fara.  

18. Om du vill förvara eller vika värmefilten, låt den svalna innan du viker 
ihop den. 

19. Om du vill förvara eller vika värmefilten: 

- Låt den svalna innan den viks ihop 

- Skrynkla den inte genom att placera föremål över eller 
under. 

20. Se till att sladdarna ej fastnar i sängen eller på platsen där 
värmefilten ska användas. 

21. När du använder värmefilten i flera timmar rekommenderas att 
du ställer in reglaget på den lägsta temperaturnivån. 



 
 
 

1.  Ej lämplig för barn under 3 år! 
 
 

2. Punktera inte värmefilten!  
 

3. Använd den inte vikt eller ihop 
skrynklad! 

 
 

4.  Torktumla inte! 
 
 

5.  Kemtvätta inte! 
 

 
6.  Stryk inte! 

 
 



 
 
 

Beskrivning 
 

1. AV-läge 
 

2. Position 1 - 1: a temperaturnivån   

3. Position 2 – 2: a temperaturnivån   

4. Position 3 – 3: e temperaturnivå   
 

5. Skärm/Display  
 

 
 
 
 
 

  Multinationell 
● Anslut kontakten till uttaget längst ner på värmefilten och den andra 

änden till en elförsörjning (AC220-240V). Se till att det finns ett eluttag 
i närheten och att strömkabeln är i läge där användaren inte kan 
snubbla över den.  

● För att förvärma värmefilten, välj den tredje inställningen i 15 minuter så 
kommer temperaturen gradvis att stiga. 

● Efter förvärmning, skjut reglaget till den värmeinställning du önskar. 

● För att stänga av enheten, skjut reglaget till läget "Av". 

Obs: Värmefilten har ett säkerhetsskydd mot överhettning och är inställd 
på att köras kontinuerligt i 180minuter. Om du vill förlänga den tiden är 
det lämpligt att låta värmefilten svalna i 5 minuter innan du använder den 
igen. 
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RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 

När du inte använder värmefilten och innan du rengör den, följ 
instruktionerna nedan:   
- Se till att reglaget är i läget "AV". 
- Koppla bort strömförsörjningen. 
- Koppla bort kontakten som länkar reglaget till enheten. 
- Låt värmefilten svalna innan rengöring. 

Rengöring 
Små fläckar kan rengöras med en trasa eller en fuktig svamp och 
vid behov med lite flytande tvättmedel för känsliga tyger.   
Varning: Värmefilten ska inte kemtvättas, böjas, torkas i en 
torktumlare, maskinpressas eller strykas. 
Om värmefilten är mycket smutsig kan den endast tvättas för hand 
vid max 30°C.  Maskintvätt, kemtvätt eller torktumling kan skada den 
inre värmekabeln på grund av den höga hastighetsstyrkan. 
Använd ett tvättmedel för känsliga tyger och mät upp det enligt 
tillverkarens instruktioner. 
Tvätta inte värmefilten för ofta för att undvika överdrivet slitage.  
När du torkar värmefilten, häng inte upp den med klädnypor eller 
liknade anordningar.  
Utsätt inte värmefilten för värmekällor såsom sol, radiator etc. 
Anslut endast strömkabeln till värmefilten när reglaget och tyget är 
helt torra.  
Slå aldrig på värmefilten för att få den torr. 

 
Förvaring 
Om du inte tänker använda värmefilten på ett tag är det lämpligt att 
förvara den i sin originalförpackning på ett torrt ställe och inte 
placera några föremål ovanpå den. 



Korrekt kassering av enheten 
(elektrisk och elektronisk utrustning) 
(Tillämpligt i Europeiska unionen och resten av Europa som 
har antagit länder med separata insamlingssystem) 

 
Det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) kräver att 
gamla elektriska hushållsapparater inte får bortskaffas i det normala 
hushållsavfallsflödet. Gamla apparater måste samlas in separat för 
att optimera ekomycket och återvinning av de material de innehåller 
och minska påverkan på människors hälsa och miljö. Symbolen för 
den överkorsade soptunnan är markerad på alla produkter för att 
påminna om skyldigheterna med separat insamling. Konsumenterna 
bör kontakta sin lokala myndighet eller återförsäljare för information 
om korrekt bortskaffande av produkten. 


