
Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją 
obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

WAŻNE INFORMACJE!
Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy 
uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, należy ją 
zachować wraz z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa, 
aby móc z nich skorzystać w dowolnym momencie.
- Przekazując produkt innej osobie, należy dołączyć  

do niego instrukcje obsługi.
- Maty nie wolno nakłuwać.
- Nie wolno używać maty, gdy jest ona poskładana.
- Nie jest przeznaczone dla dzieci w wieku do 3 lat.
- Maty rozgrzewającej można używać wyłącznie we 

wnętrzu domu lub mieszkania.
- Prać tylko ręcznie (po przewodu zasilającego ze złącza).
- Nie wolno wybielać.
- Nie wolno suszyć maty w suszarce.
- Nie wolno prasować.
- Nie wolno czyścić chemicznie.

 Nie wolno zginać podczas pracy

 Nie wolno nakłuwać (przebijać)

 Prać w temperaturze 30ºC

 Nie wolno suszyć w suszarce

 Nie wolno czyścić chemicznie

 Nie wolno wybielać

 Nie wolno prasować

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Dla zachowania bezpieczeństwa oraz obniżenia ryzyka 
zranienia lub porażenia prądem elektrycznym należy 
przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa. Przed 
rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy uważnie 
zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ja, aby móc z 
niej skorzystać w dowolnym momencie. Produkt powinien 
być wykorzystywany do celów, do których jest przezna-
czony. Użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem może 
zagrażać zdrowiu. Nie wolno używać akcesoriów, które nie 
są rekomendowane przez producenta. Mogłoby to dopro-
wadzić do uszkodzenia produktu lub zranienia. Nie wolno 
pozostawiać załączonej maty bez nadzoru. Przed odło-
żeniem na miejsce przechowywania produkt powinien 
całkowicie wystygnąć. Nie wolno kłaść na macie ciężkich 
przedmiotów. Nie wolno jej przykrywać, gdy jest włączona. 
Nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach produk-
tu, przewodu zasilającego i wtyczki. Przed załączeniem 
maty należy się upewnić, że napięcie w cieci elektrycznej 
odpowiada parametrom zawartym na tabliczce znamio-
nowej. Przewód zasilający nie może dotykać gorących po-
wierzchni. Produkt powinien znajdować się w bezpiecznej 

odległości od otwartego ognia oraz innych źródeł gorąca. 
Odłączając przewód zasilający od sieci elektrycznej należy 
złapać za wtyczkę i wyjąć ją z gniazdka. Nie wolno ciągnąć 
za przewód zasilający. Gdy mata nie będzie używana przez 
dłuższy okres lub przed rozpoczęciem czyszczenia, należy 
odłączyć ją od sieci elektrycznej. Nie używać produktu z 
uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Uszko-
dzony przewód zasilający powinien być wymieniony przez 
producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub osobę o 
odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeń-
stwa porażenia prądem elektrycznym.
Uwaga! Aby uniknąć ryzyka przypadkowego zresetowania 
zabezpieczenia termicznego, produkt ten nie powinien być 
zasilany poprzez urządzenia pośredniczące takie, jak np. 
wyłącznik czasowy lub podłączone do obwodu, który jest 
regularnie załączany i wyłączany.
Mata powinna być używana wyłącznie w suchych po-
mieszczeniach, nigdy na wolnym powietrzu. Produkt jest 
przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno 
go używać w szkołach, przedszkolach, szpitalach lub do 
innych celów komercyjnych. Nie wolno używać maty do 
celów innych niż te, opisane w insurekcji obsługi.
Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca powinny moż-
liwość używania tego produktu skonsultować z lekarzem 
lub producentem rozrusznika, dlatego że pole elektryczne 
i magnetyczne wytwarzane przez ten produkt mogą w 
pewnych okolicznościach zakłócać pracę rozrusznika serca.

OPIS ELEMENTÓW
1. Mata grzewcza
2. Przewód zasilający
3. Lampka sygnalizująca pracę
4. Regulacja temperatury - 0-1-2-3-4-5-6
5. Złącze zasilania

ELEKTRYCZNA MATA ROZGRZEWAJĄCA 
MODEL: SS03

Instrukcja obsługi
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PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM
Sprawdź, czy produkt jest kompletny i bez 
jakichkolwiek oznak uszkodzenia. Jeżeli zawartość 
opakowania jest niekompletna lub uszkodzona, 
natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą

OBSŁUGA
1. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
2. Załącz urządzenie.

REGULACJA TEMPERATURY
Poziom temperatury     Funkcja

 0 Wyłączone
 1–2 Temperatura minimalna
 3–4 Temperatura średnia
 5–6 Temperatura maksymalna

OSTRZEŻENIE
Elektryczna mata rozgrzewająca nie może być używana 
przez dzieci, niemowlęta, osoby wrażliwe na ciepło,  
z problemami zdrowotnymi ani przez zwierzęta

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO 
WYŁACZANIA
Element grzejny wyłącza się automatycznie po około 90 
minutach ciągłego używania. Gdy mamy zamiar wyłączyć 
matę wcześniej, przełączamy regulator temperatury w 
pozycję „0”. Po wyłączeniu grzałki należy wyjąc wtyczkę z 
gniazdka elektrycznego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Odłącz przewód zasilający od złącza w macie. Matę 
wyczyść. Nadaje się do prania ręcznego w letniej wodzie.
Nie wolno prać w pralce, odwirowywać, suszyć w suszarce, 
czyścić chemicznie ani prasować. Wystarczy ją rozwiesić 
i poczekać aż całkowicie wyschnie. W razie potrzeby 
można usuwać mniejsze plamy wilgotną szmatką lub 
gąbką z dodatkiem płynnego środka czyszczącego 
przeznaczonego do delikatnych tkanin.
Matę można ponownie użyć dopiero po dokładnym jej 
wysuszeniu i podłączeniu przewodu zasilającego do złącza.
Zlecamy pranie maty dopiero w przypadku mocnego 
zabrudzenia.
Częste pranie może doprowadzić do szybszego zużycia się 
produktu.

DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 230 V ~ 50 Hz
Moc: 100 W
Wymiary: 40x50 cm

OCHRONA ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w 
momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie 
wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby 
dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go 
w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty 
nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować 
cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję 
przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na 
środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby 
mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. 
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub 
w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku 
nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może 
zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

SERWIS
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on 
uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając 
produktu należy przestrzegać zasad zawartych w 
załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie 
uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie 
stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji 
obsługi.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w 

trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową 

konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów 
zużywających się podczas normalnego użytkowania),

- usterek spowodowanych wpływem warunków 
zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, 
nieodpowiednie użytkowanie itp.),

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z 
upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,

- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego 
posługiwania się produktem, używania produktu w 
sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania 
go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych 
części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych 
akcesoriów bądź narzędzi itp.,

- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych 
zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza 
w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze 
zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu 
powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia 
transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada 
za błędy powstałe w druku. 
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w 
zależności od modelu produktu.


