
AR4H01
AR4H02
AR4H03
AR4H04

fűtőpárna – használati útmutató
későbbi használat esetére őrizzük meg 
az útmutatót.

AR4H01
AR4H02

NON UTILIZZARE QUANDO È 
PIEGATO O SPIEGAZZATO

NON INSERIRE SPILLI

QUESTO APPARECCHIO 
NON DEVE ESSERE USATO 
DA BAMBINI MOLTO PICCOLI 

(0-3 ANNI)

LEGGERE ATTENTAMENTE 
LE ISTRUZIONI D’USO

AR4H03
AR4H04

ISTRUZIONI IMPORTANTI. 
CONSERVARE PER USI 
FUTURI.

ISTRUZIONI PER L’USO - TERMOFORO

A készüléket ne 
hAsználjuk  

összehAjtvA.

AR4H01
AR4H02

NON UTILIZZARE QUANDO È 
PIEGATO O SPIEGAZZATO

NON INSERIRE SPILLI

QUESTO APPARECCHIO 
NON DEVE ESSERE USATO 
DA BAMBINI MOLTO PICCOLI 

(0-3 ANNI)

LEGGERE ATTENTAMENTE 
LE ISTRUZIONI D’USO

AR4H03
AR4H04

ISTRUZIONI IMPORTANTI. 
CONSERVARE PER USI 
FUTURI.

ISTRUZIONI PER L’USO - TERMOFORO

ne hAsználjunk  
biztosítótűt.

AR4H01
AR4H02

NON UTILIZZARE QUANDO È 
PIEGATO O SPIEGAZZATO

NON INSERIRE SPILLI

QUESTO APPARECCHIO 
NON DEVE ESSERE USATO 
DA BAMBINI MOLTO PICCOLI 

(0-3 ANNI)

LEGGERE ATTENTAMENTE 
LE ISTRUZIONI D’USO

AR4H03
AR4H04

ISTRUZIONI IMPORTANTI. 
CONSERVARE PER USI 
FUTURI.

ISTRUZIONI PER L’USO - TERMOFORO

0-3 évis korig ne 
hAsználjuk.

AR4H01
AR4H02

NON UTILIZZARE QUANDO È 
PIEGATO O SPIEGAZZATO

NON INSERIRE SPILLI

QUESTO APPARECCHIO 
NON DEVE ESSERE USATO 
DA BAMBINI MOLTO PICCOLI 

(0-3 ANNI)

LEGGERE ATTENTAMENTE 
LE ISTRUZIONI D’USO

AR4H03
AR4H04

ISTRUZIONI IMPORTANTI. 
CONSERVARE PER USI 
FUTURI.

ISTRUZIONI PER L’USO - TERMOFORO

gondosAn olvAssuk 
át A hAsználAti  

útmutAtót.
A készülék nem alkalmas orvosi használatra 
kórházakban.A készüléket hőre érzékeny, vagy olyan 
kiszolgáltatott állapotban lévő személyek, akik a túl 
magas hőre nem képesek reagálni, ne használják.
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Három éves kor alatti gyermekek nem használhatják a 
készüléket, mivel nem tudnak reagálni a túlzott hőre.
A készüléket nem használhatják három éven felüli kis-
gyermekek kivéve, ha őket szülő vagy gyám felügyeli, 
vagy ha a gyermeket megfelelően kioktatják arról, ho-
gyan lehet biztonságosan működtetni a vezérlőket.
A készüléket 8 éves vagy ennél idősebb gyermekek, 
valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális ké-
pességű személyek, illetve olyan személyek, akik nem 
rendelkeznek a kellő tapasztalattal és ismeretekkel, ki-
zárólag megfelelő felügyelet alatt használhatják a ké-
szüléket, vagy amennyiben a készülék biztonságos 
használatáról és kapcsolódó veszélyekről megfelelő 
oktatásban részesültek.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást 
és karbantartást gyermekek kizárólag felügyelet alatt 
végezhetik.
Ne használjuk úgy a készüléket, amikor az párás vagy 
nedves.
A készüléket kizárólag a készülékbe saját vezérlő egy-
ségével használjuk.
Amennyiben a készüléket várhatóan hosszabb ideig 
folyamatosan üzemeltetjük, például ha a felhasználó 
elalszik, a szabályzót 1-es állásba kapcsoljuk, ellenke-
ző esetben bőrünk égési sérülést szenvedhet. A készü-
lék működése alatt lehetőleg ne aludjunk el.
A készülék magas fokozatra állított, hosszabb ideig tar-
tó alkalmazása a bőr megégését okozhatja.
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A készülék tárolása esetén visszacsomagolás előtt 
hagyjuk lehűlni a készüléket.
Ne helyezzünk tárgyakat a készülékre a tárolás alatt, 
megakadályozva a deformálódást vagy megrepedést.
Amikor nem használjuk, tároljuk a készüléket az erede-
ti csomagolásban tiszta, száraz helyen. Ne tegyünk ne-
héz tárgyakat a készülék tetejére.
A párna nem igényel speciális karbantartást. Mindösz-
sze rendszeresen ellenőrizzük a készüléket, a kábelt 
és a szabályzókat, hogy nem láthatók-e a kopás vagy 
megrongálódás jelei. Amennyiben bármely ilyen jelet 
észlelünk, vagy a készüléket helytelenül használtuk, 
mielőtt ismét használjuk a készüléket, vigyük szerviz-
be ellenőrzésre.
Amennyiben a hálózati kábel megsérül, a sérült kábel 
csak a gyártó által meghatalmazott szerviz cserélheti 
ki, a veszélyek elkerülése érdekében.
A készülék tisztítását lásd a KARbANtARtÁs fejezet-
ben.
Várandós anyáknak, cukorbetegeknek és pacemaker-
rel rendelkező személyeknek orvossal kell konzultálni-
uk a készülék használata előtt. A készüléket melegí-
tő párnaként történő használatra készült, bármely más 
használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül 
és veszélyes.
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biztonsági Figyelmeztetések
Amint a csomagolásból kivettük a terméket, ellenőrizzük annak sértetlenségét. 
Amennyiben szabad szemmel látható sérülést észlelünk, ne vegyük használatba a 
készüléket, hanem forduljunk a viszonteladóhoz, szakszervizhez.
Csomagolóanyagot ne hagyjunk olyan helyen, ahol gyermekek hozzáférnek, vala-
mint ne hagyjuk, hogy gyermekek játszanak a készülékkel: ez egy elektromos be-
rendezés, és kezeljük is ennek megfelelően.
Mielőtt a készüléket csatlakoztatjuk a hálózati áramkörhöz, ellenőrizzük, hogy an-
nak paraméterei megfeleljenek a készülék típustábláján a tápfeszültségre vonat-
kozó paraméterekkel.  
Amennyiben a dugvilla és a hálózati fali csatlakozó ajlzat nem kompatibilisek, a 
dugvillát képzett villanyszerelővel cseréltessük ki. Ne használjuk olyan adaptert 
vagy hosszabbítót, amely nem felel meg az érvényes biztonsági előírásoknak, 
vagy meghaladja az áramterhelheségre vonatkozó értékhatárokat.
Amennyiben nem használjuk a készüléket, a dugvillát húzzuk ki a fali csatlakozó 
aljzatból, valamint ellenőrizzük, hogy a megszakító le legyen kapcsolva. Mielőtt le-
fekszünk aludni, a készülék dugvilláját húzzuk ki a fali csatlakozó aljzatból.
A fali csatlakozó aljzatból a dugvillát ne a tápkábelnél fogva húzzuk ki, a tápkábelt 
ne rángassuk.
Az elektromos berendezés használata során szigorúan tartsuk be a következőket:
- Ne érintsük a készüléket nedves, vizes kézzel.
- Ne használjuk a készüléket, amikor mezítláb vagyunk.
- A készüléket ne tegyük ki esőnek, nedvességnek.
- Ne bánjunk durván a készülékkel.
A tápkábelt mindig teljes hosszában terítsük ki a túlmelegedés megelőzése érde-
kében.
Amennyiben a készülék meghibásodik, működésképtelenné válik, rendellenes mó-
don működik, a biztosíték kiolvad vagy a hővédelmi biztosíték lekapcsol, a készü-
lék dugvilláját azonnal húzzuk ki a fali csatlakozó aljzatból, és forduljunk márka-
szervizhez; ne próbáljuk magunk megjavítani a készüléket.
soha ne nyissuk fel a párnát vagy a szabályzót: ez rendkívül balesetveszélyes, 
nincs olyan belső alkatrész, amely javítást igényelne. 
A vezérlő egységet ne helyezzük hőleadó berendezés közelébe. Ne fedjük le a ve-
zérlő egységet és a készülék használata közben a vezérlőt ne helyezzük a készü-
lék tetejére.
A készülékre ne helyezkedjünk rá teljes testsúllyal. Úgy helyezzük el, hogy mindig 
az érzékeny, fájó területre hasson.

használatra vonatkozó utasítások
A tápkábelt csatlakoztassuk a fűtőpárnához, majd a tápkábel dugvilláját csatlakoz-
tassuk a fali csatlakozó aljzathoz.
Az oN/oFF gombot pár másodperc hosszan nyomva tartva bekapcsoljuk a fűtő-
párnát. A készülék automatikusan 3-as fokozaton kapcsol be.
A fűtési fokozat átállításához nyomjuk meg többször a tEMP gombot egészen ad-
dig, amíg el nem érjük a kívánt hőmérsékleti szintet 1 és 6 fokozatok között.
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Az előmelegítés során a szabályzót állítsuk a legmagasabb „6”-os fokozatba, majd 
hagyjuk, hogy 10 percen át melegedjen a párna, ezt követően állítsuk be a kívánt 
hőmérsékletet, és csak ezután vegyük használatba. 
Hosszú működési időszak esetén a túlmelegedés elkerülése érdekében állítsuk 
be az 1-es fokozatot. 90 perc működés után a melegítő párna automatikusan ki-
kapcsol.
Amennyiben a „P” szimbólum megjelenik a kijelzőn, ellenőrizzük a megfelelő ká-
belcsatlakozást a panelnél és a hálózati csatlakozónál, míg ha az „E” jelenik meg, 
azt jelenti, hogy a fűtőpárna tönkrement.
A kikapcsoláshoz az oN/oFF gombot tartsuk 3 másodpercig benyomva.

karbantartás
tisztítás előtt húzzuk ki a dugvillát az aljzatból, majd hagyjuk lehűlni a készüléket.
A vezérlő egységet puha, enyhén nedves ruhával kell megtisztítani.
Ne használjunk vegyi anyagokat, folyadékokat vagy túl nedves rongyokat, mert 
bármely beszivárgás visszafordíthatatlanul károsíthatja a készüléket.
tilos a vezérlő egységet vízbe mártani.
A fűtőpanel és a huzat mosható. Mosás előtt távolítsuk el a vezérlő egységet és 
kövessük az alábbi utasításokat, melyek a készüléken is feltüntetésre kerültek: 
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Maintenance
Disconnect the plug from the socket and let the appliance cool down well 
before cleaning it.
The control unit must be cleaned with a soft, slightly damp cloth.
Do not use substances, liquids or excessively dampened cloths because 
any infiltrations could damage the appliance beyond repair.
NEVER IMMERSE THE CONTROL UNIT IN WATER.
The heating panel and the cover can be washed. Before washing, 
remove the control unit and follow the instructions below which are also 
provided on the appliance:

MAXIMUM WASHING 
TEMPERATURE 40°C, MILD 

PROCESS

DO NOT DRY CLEAN

DO NOT BLEACH

DO NOT WRING

To change the heating position, press the TEMP key repeatedly until you 
reach the desired level, which can be set from 1 to 6.
Please set preheating at the highest tap “6” position 10 minutes before 
using, then set the desired temperature.
In case of long operating period, set position 1 in order to avoid any 
overheating.
c. After 90 minutes the heating pad switches off automatically.
If symbol P appears on the display, check for proper cable connection 
of both the panel and the mains socket, while if the symbol E appears, it 
means that the heating pad is broken.
Press on/off key for 3 seconds to shut off  when you stop to use it.

a huzatot legfeljebb  
40°C-on mossuk ki.

11

Maintenance
Disconnect the plug from the socket and let the appliance cool down well 
before cleaning it.
The control unit must be cleaned with a soft, slightly damp cloth.
Do not use substances, liquids or excessively dampened cloths because 
any infiltrations could damage the appliance beyond repair.
NEVER IMMERSE THE CONTROL UNIT IN WATER.
The heating panel and the cover can be washed. Before washing, 
remove the control unit and follow the instructions below which are also 
provided on the appliance:

MAXIMUM WASHING 
TEMPERATURE 40°C, MILD 

PROCESS

DO NOT DRY CLEAN

DO NOT BLEACH

DO NOT WRING

To change the heating position, press the TEMP key repeatedly until you 
reach the desired level, which can be set from 1 to 6.
Please set preheating at the highest tap “6” position 10 minutes before 
using, then set the desired temperature.
In case of long operating period, set position 1 in order to avoid any 
overheating.
c. After 90 minutes the heating pad switches off automatically.
If symbol P appears on the display, check for proper cable connection 
of both the panel and the mains socket, while if the symbol E appears, it 
means that the heating pad is broken.
Press on/off key for 3 seconds to shut off  when you stop to use it.

száraz tisztítást ne  
alkalmazzunk.

11

Maintenance
Disconnect the plug from the socket and let the appliance cool down well 
before cleaning it.
The control unit must be cleaned with a soft, slightly damp cloth.
Do not use substances, liquids or excessively dampened cloths because 
any infiltrations could damage the appliance beyond repair.
NEVER IMMERSE THE CONTROL UNIT IN WATER.
The heating panel and the cover can be washed. Before washing, 
remove the control unit and follow the instructions below which are also 
provided on the appliance:

MAXIMUM WASHING 
TEMPERATURE 40°C, MILD 

PROCESS

DO NOT DRY CLEAN

DO NOT BLEACH

DO NOT WRING

To change the heating position, press the TEMP key repeatedly until you 
reach the desired level, which can be set from 1 to 6.
Please set preheating at the highest tap “6” position 10 minutes before 
using, then set the desired temperature.
In case of long operating period, set position 1 in order to avoid any 
overheating.
c. After 90 minutes the heating pad switches off automatically.
If symbol P appears on the display, check for proper cable connection 
of both the panel and the mains socket, while if the symbol E appears, it 
means that the heating pad is broken.
Press on/off key for 3 seconds to shut off  when you stop to use it.

ne tisztítsuk fehérítőszerrel.

11

Maintenance
Disconnect the plug from the socket and let the appliance cool down well 
before cleaning it.
The control unit must be cleaned with a soft, slightly damp cloth.
Do not use substances, liquids or excessively dampened cloths because 
any infiltrations could damage the appliance beyond repair.
NEVER IMMERSE THE CONTROL UNIT IN WATER.
The heating panel and the cover can be washed. Before washing, 
remove the control unit and follow the instructions below which are also 
provided on the appliance:

MAXIMUM WASHING 
TEMPERATURE 40°C, MILD 

PROCESS

DO NOT DRY CLEAN

DO NOT BLEACH

DO NOT WRING

To change the heating position, press the TEMP key repeatedly until you 
reach the desired level, which can be set from 1 to 6.
Please set preheating at the highest tap “6” position 10 minutes before 
using, then set the desired temperature.
In case of long operating period, set position 1 in order to avoid any 
overheating.
c. After 90 minutes the heating pad switches off automatically.
If symbol P appears on the display, check for proper cable connection 
of both the panel and the mains socket, while if the symbol E appears, it 
means that the heating pad is broken.
Press on/off key for 3 seconds to shut off  when you stop to use it.

ne Csavarjuk ki.
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DO NOT TUMBLE DRY

DO NOT IRON
Do not wash the panel too frequently as it may get damaged.
Do not store or use the device before it is completely dry.
Do not dry-clean or use chemical solvents. They might damage the 
appliance and make it unsafe to use.

ne szárítsuk szárítógépben.
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jótállás
általános feltételek
a jótállás a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes.
A jótállás csak a vásárlás időpontját megfelelően igazoló számla megléte esetén, 
azt mellékelve érvényes.
A jótállás a készülék gyári okokra visszavezethetően meghibásodott alkatrészek 
javítására, cseréjére vonatkozik.
A már nem garanciális készülékre is vonatkozik ügyféltámogatás (díjazás ellené-
ben).
A gyártó elhárít bárminemű személyt, állatot ért kárra, sérülésre vagy anyagi kárra 
vonatkozó felelősséget, amely a készülék nem megfelelő használatából, és az út-
mutatóban foglalt utasítások figyelmen kívül hagyásából ered.

korlátozó kitételek
A gyártónak a jótállásra és az egyéb felelősségre vonatkozó kötelezettsége érvé-
nyét veszti, amennyiben:
-  illetéktelen személy a készüléket nem megfelelően kezelte, meg nem engedett 

műveletet hajtott végre,
- a készülék szállítása, használata, tárolása nem megfelelően történt.
A jótállás nem vonatkozik esztétikai jellegű sérülésre, károsodára, vagy egyéb ká-
rosodásra, amely a készülék használhatóságát nem érinti.
Amennyiben a felhasznált anyagok gondos válogatása és a minőség iránt elköte-
lezett gyártás ellenére a vásárolt készülék meghibásodna, vagy egyéb informáci-
óra volna szükségünk, javasoljuk, hogy forduljon a legközelebbi viszonteladóhoz.

FoNtos tudNiVAlóK A KészüléK lEsElEjtEzéséVEl KAPCsolAtosAN  
(2012/19/Eu WEEE diREKtíVA)
A készüléket annak élettartama végén ne selejtezzük le közönséges lakossági 
hulladékként, ehelyett veszélyes hulladék átvételére jogosult telepen adjuk le, ez-
zel védjük környezetünket, embertársaink egészségét, valamint lehetővé tesszük, 
hogy a készüléket alkotó elemek, anyagok újrahasznosításra kerüljenek, ezzel je-
lentős energiát, forrást megtakarítva. Erre emlékeztet a készüléken is megtalál-
ható áthúzott szemeteskuka. Amennyiben ugyanilyen új készüléket vásárolunk, 
a használt készüléket visszavihetjük a viszonteladóhoz, aki azt ebben az esetben 
köteles átvenni. A termék nem megfelelő leselejtezése a hatályos rendelkezések 
értelmében és annak megfelelően pénzbüntetést vonhat maga után.
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IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN 
ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.
At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste.
It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a 
dealer providing this service.
Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences 
for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables 
the constituent materials to be recovered to obtain signifi-cant savings in energy and 
resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the 
product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

4) Condensation forms outside the refrigerator.
     - There is a high humidity rate at room temperature.

5) Circulation noise is heard.
    - Normal operating noise of the refrigeration system.

6) The top wall of the refrigerator heats up.
     - The refrigerator is opened and closed frequently.
     - High room temperature: the compressor works at maximum load to cool the interior.

Energy savings.
Some recommendations are provided below to help you optimize the performance of this 
appliance while preserving its energy-saving conditions.
Do not install the appliance near sources of heat, such as cookers, electric stoves or 
heaters of any kind.
Ensure that the appliance has good external air circulation and sufficient internal ventilation.
Do not overload the compartments with food.
Do not place hot food in the refrigerator.
Do not leave the door of the refrigerator open too long, but only for the time strictly 
necessary. Open the door only when necessary.
Preserve the food in containers or films to protect the appliance from the formation of 
frost.
Defrost the refrigerator when necessary. At least 3 or 4 times a month.
Keep the appliance clean backward.
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