BRUKSANVISNING FOR WILFA
VARMEPUTE

HP‐1

ADVARSEL
BRUKSANVISNING OG RETNINGSLINJER FOR KORREKT OG SIKKER BRUK

LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE OG
TA VARE PÅ DEN FOR FREMTIDIG BRUK.
BRUKSANVISNINGEN GIR VIKTIGE INSTRUKSJONER FOR BRUK, SAMT
SIKKERHET UNDER INSTALLASJON, BRUK OG VEDLIKEHOLD.

GENERELLE RETNINGSLINJER
1. Etter å ha åpnet pakken, sjekk at produktet er intakt og at det ikke har noen synlige
tegn på transportskade.
2. Før produktet blir koblet til, sjekk at de tekniske spesifikasjonene som er oppgitt
stemmer med strømforsyningen du har. Disse spesifikasjonene kan du finne på
merket som er festet til produktet.
3. Ikke bruk adaptere og/eller skjøtledning. Hvis stikkontakten ikke passer til støpslet,
må støpslet erstattes med en passende type av kvalifisert personale.
4. Dette produktet må kun bli brukt som en varmepute slik bruksanvisningen foreviser.
All annen bruk kan være farlig. Produsent er ikke ansvarlig for skade som oppstår på
grunn av feil bruk.
5. Visse grunnleggende regler må følges når man bruker alle elektriske produkter.
6. Husk spesielt:
‐ Rør aldri varmeputen med våte eller fuktige hender eller føtter.
‐ Dra aldri i ledningen eller i selve varmeputen for å koble fra strøm forsyningen.
‐ Ikke bruk varmeputen utendørs.
7. Hvis varmeputen skal rengjøres eller vedlikeholdes må strømforsyningen først kobles
fra.
8. Hvis varmeputen slutter å fungere eller ikke fungerer normalt, eller at sikringen går,
skru den av. Ikke prøv å reparere den selv. For reparasjon, ta produktet til et
autorisert Service Senter/forhandler.
9. For å unngå overoppheting anbefales det at ledningen blir fullstendig viklet ut før
bruk, og at strømforsyningen blir koblet fra når varmeputen ikke er i bruk.

10.Ledningen som går til kontrollenheten kan ikke erstattes. Hvis ledningen blir skadet,
må puta bringes til et autorisert ServiceSenter/forhandler for å få den erstattet.
11.Legg aldri produktet i vann.
12.Langtids bruk ved høy temperatur, kan forårsake forbrenning. Sovne aldri med
varmeputen på. Dra aldri i ledningen og bruk aldri ledningen som støtte. Dette
produktet er ikke designet for bruk på sykehus. Ikke bruk produktet på syke, spedbarn
eller på mennesker som er ufølsomme for varme.
13.Den skal ikke brukes i seng, men kun til sonevarming av f eks. En skulder, et lår etc.

IKKE BRUK HVIS FOLDET ELLER
KRØLLET

IKKE BRUK NÅLER ELLER
SIKKERHETSNÅLER

Wilfa takker deg for å ha valgt dette produktet. Vi er sikre på at du vil sette pris på den kvaliteten,
påliteligheten og omtanken for brukeren som ligger bak dets design og produksjon.

BRUKSANVISNING
VIKTIG.
Produktet er utstyrt med en sikkerhetsmekanisme som regulerer temperaturen
automatisk ved å slå strømmen av og på med jevne intervaller. Produktets temperatur er
det maksimalt tillatte under IEC standard, som garanterer sikkerhet ved bruk. Produktet
yter den riktige mengden varme, og er ikke farlig.

Bruksmetode
Produktet fra Wilfa er utstyrt med en kontrollenhet som har 4 stillinger og Auto Off funksjon:
0 Av
1 Minimumstemperatur
2 Middels høy temperatur
3 Maksimumstemperatur
Auto Off funksjonen skrur puten automatisk av etter 2 timer
Før du slår produktet på, sjekk at kontrollenheten er i null‐posisjon før strømforsyningen blir
koblet til. For rask oppvarming, velg stilling 3; etter noen få minutter vil produktet være godt
og varmt. Plasser den så på den delen av kroppen du ønsker å varme og juster til ønsket
temperatur. Ikke bruk produktet til å varme dyr. Auto Off funksjonen kobler ut puten etter 2
timers bruk, ved ny oppstart trekkes støpselet ut av stikkontakten og settes inn igjen for nye
2 timers bruk.
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HÅNDVASK(40°)
KUN DET AVTAKBARE TREKKET
Putetrekket kan håndvaskes i varmt vann (40°). Vi anbefaler å bruke et nøytralt vaskemiddel.
VIKTIG: Selve puten kan ikke vaskes eller renses.
VI ADVARER MOT Å BRUKE PRODUKTET HVIS DET ER FUKTIG.
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Når produktet ikke er i bruk, bør den lagres på tørt sted. Unngå plassering under tunge objekter.
Unngå å brette puten.
Inspiser produktet og bryter jevnlig for å identifisere eventuell slitasje. Hvis tegn på slitasje oppstår,
eller at produktet ikke virker slik det skal, ta det med til et autorisert Service Senter/forhandler.
Markedsføres i Norge av:
AS Wilfa
Industriveien 25
Postboks 146
1483 Skytta
Tlf: 67 06 33 00, Fax: 67 06 33 91
I følge direktivet for avfall av elektronikk og elektrisk utstyr (WEEE), slikt avfall skal bli samlet inn separate og
behandlet. Hvis du i fremtiden trenger å kaste dette produktet, vennligst ikke kast dette sammen med vanlig
avfall. Vennligst send dette produktet til oppsamlingspunkter hvor dette er tilgjengelig.

