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NÁVOD K OBSLUZE

Elektrická vyhřívací deka (spodní) 

Professor EDU150

DŮLEŽITÉ INFORMACE!
UCHOVEJTE NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!
Přečtěte si pozorně tento návod a zejména bezpečnostní pokyny 
před prvním použitím. Návod obsahuje důležité informace o obsluze 
a údržbě. 
Nedodržování těchto pokynů může mít za následek vážné zranění 
nebo poškození zařízení. Výrobce neodpovídá za škody způsobené 
nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popá-
lení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, www.EVA.cz
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GB 1 Safety information

Do not puncture the heated underblanket.

Do not use the heated underblanket when it is 
folded!

Do not bleach!

Do not dry clean!

Not suitable for children under 3 years!

Only use the heated underblanket indoors.

The heated underblanket can be hand-washed!

Do not dry the heated underblanket in a
tumble drier.

Do not iron the heated underblanket.

  
Vyhřívanou spodní deku ničím nepropichujte.

2

GB 1 Safety information

Do not puncture the heated underblanket.

Do not use the heated underblanket when it is 
folded!

Do not bleach!

Do not dry clean!

Not suitable for children under 3 years!

Only use the heated underblanket indoors.

The heated underblanket can be hand-washed!

Do not dry the heated underblanket in a
tumble drier.

Do not iron the heated underblanket.

  
Vyhřívanou spodní deku nepoužívejte, když je složená!
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GB 1 Safety information

Do not puncture the heated underblanket.

Do not use the heated underblanket when it is 
folded!

Do not bleach!

Do not dry clean!

Not suitable for children under 3 years!

Only use the heated underblanket indoors.

The heated underblanket can be hand-washed!

Do not dry the heated underblanket in a
tumble drier.

Do not iron the heated underblanket.

Neperte v pračce.
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GB 1 Safety information

Do not puncture the heated underblanket.

Do not use the heated underblanket when it is 
folded!

Do not bleach!

Do not dry clean!

Not suitable for children under 3 years!

Only use the heated underblanket indoors.

The heated underblanket can be hand-washed!

Do not dry the heated underblanket in a
tumble drier.

Do not iron the heated underblanket.

Nebělit!
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GB 1 Safety information

Do not puncture the heated underblanket.

Do not use the heated underblanket when it is 
folded!

Do not bleach!

Do not dry clean!

Not suitable for children under 3 years!

Only use the heated underblanket indoors.

The heated underblanket can be hand-washed!

Do not dry the heated underblanket in a
tumble drier.

Do not iron the heated underblanket.

Nesušte v bubnové čističce!
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GB 1 Safety information

Do not puncture the heated underblanket.

Do not use the heated underblanket when it is 
folded!

Do not bleach!

Do not dry clean!

Not suitable for children under 3 years!

Only use the heated underblanket indoors.

The heated underblanket can be hand-washed!

Do not dry the heated underblanket in a
tumble drier.

Do not iron the heated underblanket.

  
Nevhodné pro děti do 3 let!
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GB 1 Safety information

Do not puncture the heated underblanket.

Do not use the heated underblanket when it is 
folded!

Do not bleach!

Do not dry clean!

Not suitable for children under 3 years!

Only use the heated underblanket indoors.

The heated underblanket can be hand-washed!

Do not dry the heated underblanket in a
tumble drier.

Do not iron the heated underblanket.

 
Nežehlete.
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GB 1 Safety information

Do not puncture the heated underblanket.

Do not use the heated underblanket when it is 
folded!

Do not bleach!

Do not dry clean!

Not suitable for children under 3 years!

Only use the heated underblanket indoors.

The heated underblanket can be hand-washed!

Do not dry the heated underblanket in a
tumble drier.

Do not iron the heated underblanket.

 
Vyhřívanou deku nepoužívejte venku.

 
Vyhřívanou deku lze prát v ruce max. do 40°C!
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Bezpečnostní informace
- Po vybalení zkontrolujte obsah, zda obsahuje všechny součásti.
- Po vybalení a před každým použitím pečlivě zkontrolujte deku, zda není 

poškozená či opotřebená.
- Pokud si všimnete opotřebení, poškození nebo známky nesprávného pou-

žití, na dece, vypínači nebo kabelech nebo pokud přístroj není funkční, 
nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce.

- Děti mladší než 3 roky toto zařízení nesmějí používat, protože nejsou 
schopny reagovat na přehřátí.

- VAROVÁNÍ: Zajistěte, aby byl polyetylénový obal uchováván mimo 
dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení!

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sní-
ženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedo-
statkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny 
o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebez-
pečím. 

- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud 
nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte 
mimo dosah děti mladších 8 let. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. 

- Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, 
smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zku-
šenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo 
podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za 
jejich bezpečnost. 

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené 
na štítku výrobku odpovídá napětí ve vaší zásuvce. 

- Spotřebič používejte pouze s dodávanou odnímatelnou řídící jednotkou s 
modelovým označením  UB101.

- Nepokládejte síťový kabel v blízkosti horkých ploch nebo přes ostré před-
měty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, 
aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo.

- Pokud je síťový kabel nebo ovladač poškozen, jeho výměnu svěřte odbor-
nému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku 
nebezpečné situace. Výrobek s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí 



strana 4

síťového kabelu je zakázáno používat. Poškozený napájecí kabel musí být 
vyměněn za napájecí kabel stejného typu.

- Nevytahujte zástrčku přívodu z el. zásuvky tahem za napájecí přívod. 
Nevytahujte zástrčku přívodu mokrýma rukama. 

- Nikdy nepřenášejte, netahejte ani nerovnejte deku za síťový přívod a 
nenechávejte vedení zamotané.

- Nepoužívejte výrobek v mokrém či vlhkém prostředí (v koupelně či v 
podobných prostředích, v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s 
napuštěnou vodou).

- Ovládací prvky a kabely nesmí být vystaveny žádné vlhkosti.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud máte mokré ruce nebo nohy. 
- Nikdy se nedotýkejte zařízení, které spadlo do vody. Odpojte zařízení oka-

mžitě od zásuvky.
- Výrobek nepostřikujte za provozu vodou ani jinou tekutinou. Výrobek 

neponořujte za provozu do vody nebo jiné tekutiny.
- Nikdy nepoužívejte deku bez dozoru.
- Vyhřívaná deka nesmí být provozována složená, pomačkaná, zabalená v 

obalu nebo vložená pod matraci.
- Deku nikdy nepropichujte špendlíky, jehlami ani jinými ostrými předměty.
- Dlouhodobé používání vyhřívané spodní vrstvy při vysokém nastavení by 

mohlo vést k popálení kůže.
- VÝSTRAHA! Uživatel by neměl usnout, používá-li spotřebič. 
- V případě dlouhodobého použití nebo použití přes noc, nastavte přepínač 

pouze na úroveň „1“. 
- Pokud výrobek nepoužíváte nebo nebudete používat, vypněte jej a vytáh-

něte zástrčku z el. zásuvky. Před čištěním postupujte stejným způsobem. 
- Během používání nesmí být ovládací spínač a vedení umístěny na nebo 

pod dekou ani jiným způsobem zakryty.
- Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek. 
- Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, 

nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí. 
- Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných 

spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla. 
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- Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmys-
lovém prostředí nebo venku!

- Používejte vyhřívací deku pouze jako vyhřívací podložku. Deku nesmotá-
vejte a nezabalujte se do ní.

- Nepoužívejte výrobek k vytápění místností.
- Nepoužívejte vyhřívací deku v polohovatelné posteli. Pokud ji použijete 

v polohovatelné posteli, ujistěte se, že není vyhřívací deka zpřehýbána 
nebo, že není její síťový kabel někde zachycen nebo zkroucen. 

- Tento výrobek není určen pro lékařské použití v nemocnicích! 
- Výrobek se nesmí používat jako poduška pro domácí zvířata. Hrozí nebez-

pečí rozkousání a úraz elektrickým proudem s možným následkem úhynu 
zvířete. 

- Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen. 
- Před skládáním a uložením nechte vyhřívanou spodní vrstvu zcela vychlad-

nout. Neskládejte příliš těsně.
- Máte-li jakékoli obavy ohledně zdravotních problémů, obraťte se před pou-

žitím vyhřívané spodní deky na svého lékaře.
- Pokud se u Vás objeví trvalé bolesti svalů a kloubů, informujte svého 

lékaře. Trvalé bolesti mohou být příznakem nemoci.
- Pokud používáte kardiostimulátor, mějte na paměti, že elektromagnetické 

vlny z tohoto výrobku mohou za určitých okolností zasahovat do funkcí 
kardiostimulátoru. Poraďte se proto se svým lékařem.

- Pokud se při používání jednotky vyskytne jakákoli bolest nebo nepohodlí, 
přestaňte ji okamžitě používat.

Provoz
Velice vám děkujeme za důvěru a blahopřejeme k nákupu elektrické deky Professor.
Pro zajištění nejlepších výsledků a dlouhodobé spokojenosti s výrobkem doporučujeme, abyste si přečetli peč-
livě následující provozní pokyny.

Na delších stranách deky jsou umístěny čtyři upevňovací poutka. Použijte tato poutka k upevnění elektrické pod-
ložky k matraci pomocí vhodné pásky nebo šňůry. Ujistěte se, že je elektrická deka pevně připevněna k matraci 
v každém směru a že není pokrčená.
Ujistěte se, že je ovladač připojen k dece blíže k Vašim rukám a je nezakrytý.
Před spaním vždy zkontrolujte, zda je deka ve správné poloze.
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Vyhřívaná deka je vhodná k jemnému zahřátí a relaxaci celého těla.
Použití deky stimuluje oběh v oblastech napjatých svalů a podporuje pocit uvolnění po náročném dni. Vyhřívaná 
spodní deka poskytuje příjemně teplou postel, což vám umožní relaxovat a rychleji usnout.
Rozložte deku na rovnou plochu matrace. Ujistěte se, že elektrická deka je
pevně připoután k matraci, není pokrčená, a že se během použití nepohybuje. Na deku rozložte prostěradlo. 
Před spaním vždy zkontrolujte, zda je deka ve správné poloze, není zmačkaná či přeložená. Deka se smí pou-
žívat pouze, pokud je rozložena do roviny.
Vyhřívaná spodní deka má ovladač, který reguluje teplotu podle zvoleného nastavení.
Ovladač nikdy nezakrývejte.
Ujistěte se, že připojovací kabel řídicí jednotky je řádně připojen k zástrčce deky. Posuňte jezdec na ovladači do 
polohy 0. Zapojte kabel do síťové zásuvky.
Posuňte jezdec ovladače z polohy 0 do polohy 1. Rozsvítí se zelená kontrolka napájení.
Po několika minutách budete cítit, jak se deka zahřívá. Pokud budete chtít nastavit vyšší teplotu, přepněte 
spínač do další polohy 2. Pokud je deka pro vás příliš horká, posuňte jezdec zpět do polohy 1.
Před usnutím vypněte deku do polohy 0 nebo do polohy 1, chcete-li nastavit deku na nepřetržité používání.

Upozornění: 
1) Je-li vyhřívací deka v provozu, její ovladač se může mírně zahřát a proto nesmí být během používání zakryt. 
2) Vyhřívací deka musí být při používání přikryta např. peřinou, jinak by docházelo k velké ztrátě
    tepla a deka by náležitě nehřála.

Údržba
Před čištěním vyhřívané deky vytáhněte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky a nechte deku 
vychladnout nejméně deset minut. 
Deka je vybavena odnímatelným ovladačem (UB101). Odpojte ovladač z deky vytáhnutím spojovacího kabelu 
z ovladače na spodní straně.
Vyhřívanou podložku lze čistit měkkým suchým kartáčkem, když je suchý. Elektrická deka může být prána v 
ruce. V ideálním případě byste měli vyhřívanou deku umístit do vany s teplou vodou (max. 40°C), přidat menší 
množství pracího prostředku a jemným mnutím vyprat.
Po vyprání deku několikrát opláchněte vlažnou vodou, abyste se zbavili zbývajícího pracího prostředku.
Nikdy nepoužívejte silné čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče. 
Pro vysušení položte přikrývku na suchou rovnou podložku nebo vodorovný rošt sušáku na prádlo. Nevěšte 
deku svisle na šňůře.
Po úplném zaschnutí můžete deku znovu použít.
Řídicí jednotku znovu připojte k přikrývce správným způsobem.
Občas byste měli kabel zkontrolovat a popřípadě rozmotat.
Před složením a skladováním nechte deku zcela vychladnout. Neskládejte ji příliš pevně.
V ideálním případě byste měli složenou přikrývku uložit na čistém a suchém místě.

Likvidace
Tento výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem. Všichni uživatelé jsou povinni odevzdat 
elektrická nebo elektronická zařízení bez ohledu na to, zda obsahují toxické látky, či nikoliv do sběrného místa 
tak, aby mohly být zlikvidovány způsobem přijatelným pro životní prostředí.
Ohledně informací o likvidaci se obraťte na obecní úřad nebo prodejce.
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Technická specifikace
Název a model:  Vyhřívaná deka spodní Professor EDU150
Napětí, frekvence:  230 V ~ 50/60 Hz
Tepelný výkon:  60 W
Rozměry cca.:  150 x 80 cm
Hmotnost cca.:  1 kg
Délka síťového kabelu cca.: 2 m
Provozní podmínky:  Používejte pouze v suchých místnostech, jak je popsáno v
operativní instrukce
Podmínky skladování: Čisté a suché
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Záruční prohlášení
Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete  maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit 
některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit 
na několik skutečností.
· Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, 

není tato skutečnost důvodem k reklamaci. 
· Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
· Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
· Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maxi-

málně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebite-
lem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. 

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým 
poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí 
(např.živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav 
provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění.  Výrobky  jsou určeny  pro  použití v domácnosti. Při použití jiným 
způsobem nemůže být záruka uplatněna. 

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Inter-
servis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci. 
Servis: Interservis Liberec s r.o.,

28.října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické vý-
robky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte 
na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenci-
álních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace 
odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech pří-
slušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových 
stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Zpětný odběr elektroodpadu
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických

 a elektronických zařízení (z domácnosti)


