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Inštalácia: 
 
Pri prevzatí tovaru prosím skontrolujte, či je doska/podložka v dobrom stave, či nedošlo k 
poškodeniu pri preprave. Uvedenie do prevádzky môže byť vykonané iba v prípade, že nedošlo k 
poškodeniu pri preprave. 

 
Plastová doska alebo plstená podložka so sieťovou zástrčkou alebo sieťovým adaptérom: 
Zasuňte zástrčku do bežnej domácej zásuvky 230V. 

 
Plastová doska alebo plstená podložka so zástrčkou do auta alebo svorkami batérie: 
Tie musia byť pripojené k zdroju s príslušným prevádzkovým napätím 12V alebo 24V. Polarita nie 
je dôležitá. 

 
Vyradiť z prevádzky: 
Vytiahnite zástrčku zo zásuvky alebo vypnite či odpojte napájanie. 

 

Dôležité informácie pre prvé spustenie! 
 
Výkon vyhrievanej ležacej plošiny je navrhnutý pre nepretržitú prevádzku a prispôsobený tepelným 
nárokom zvierat. Pokiaľ chcete ležaciu plošinu prevádzkovať na studenom povrchu (napr. 
kamenná podlaha) alebo vonku, môže trvať dlho (aj niekoľko hodín), kým ucítite vyžarovanie tepla. 
POZOR: Zahriatie je sotva znateľné, ale úplne postačujúce, pretože až keď si zviera ľahne na 
podložku, vzniká pre zviera príjemné hromadenie tepla! 
Ak chcete skontrolovať funkciu podložky, položte cez zapnutý ležaciu podložku tenkú deku. Asi po 
30 minútach siahnite pod deku na nahrievacom podložke, teraz ucítite ohrev výhrevnej podložky. 

Starostlivosť: 
Vyhrievanú podložku môžete čistiť bežnými čistiacimi prostriedkami. 
Ak chcete vyhrievanú podložku čistiť vlhkou handričkou, najskôr odpojte zástrčku zo siete. Znovu 
pripojte k sieti až po úplnom vyschnutí. 

 
Záručné podmienky: 
Záruka je 24 mesiacov na materiál a starostlivé spracovanie. Záručný nárok zaniká, pokiaľ sa so 
zakúpenou vecou nesprávne zaobchádza, napr. bol preťažený poškodením uhryznutím. 

 
Pokiaľ sa prehreje v dôsledku prílišného zakrytia, ležacia plocha sa zdeformuje a na to nie je 
poskytovaná žiadna záruka! 
Záruka začína odovzdaním zariadenia, ktoré je nutné doložiť faktúrou.
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Dôležité poznámky pre užívateľov: 
 
● Podložku prekryte iba tenkou, teplo priepustnou vrstvou! 
● Neprepichujte, nezalamujte, neprevádzkujte vo vlhkých priestoroch alebo vo vode. 
● Výrobok používajte iba ako miesto na ležanie pre zvieratá. 
● Uistite sa, že ležacia plocha/podložka vrátane prívodného vedenia nemôže byť zvieraťom 

poškodená. 
● Má zmysel prevádzkovať ležaciu plochu/podložku s časovačom, aby ste sa vyhli zbytočným 

prevádzkovým hodinám. 
 

Pokiaľ nastane jedna z nasledujúcich situácií, musí byť ležacia podložka odpojená od siete 
alebo napájania a zlikvidovaná, pretože oprava nie je možná alebo nerentabilná: ak ide k 
niektorému z nasledujúcich, je potrebné výhrevnú podložku odpojiť od napájania resp. 
odpojený od napájania a zlikvidovaný, pretože oprava nie je možná alebo nie je rentabilná: 
 
● Nepoužívajte, ak je vonkajšia izolácia adaptéra alebo ložnej plošiny viditeľne poškodená! 
● Pri poškodení adaptéra alebo ležacej plochy/podložky už nie je možné zaručiť bezpečnú 

funkciu a bezpečnosť pre zviera. 
● Zariadenie je nepoužiteľné, keď už nevydáva teplo. 

 
Likvidácia: 
 
Výrobok je v súlade so smernicou RoHS 2002/95 EC a HG 1037/2010. 
Všetky elektrické a elektronické zariadenia musia byť likvidované oddelene od komunálneho 
odpadu prostredníctvom určených zberných miest. 
Ekologická likvidácia tohto zariadenia je zaistená prostredníctvom kolektívneho systému SEWA 
a.s.. 

 
 
 
 

Ak chcete skontrolovať funkciu podložky, položte cez zapnutú výhrevnú dosku tenkú deku. 
Asi po 30 minútach siahnite pod deku na doske, teraz ucítite ohrev výhrevnej dosky. 

 
 

 


