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ORIGINÁLNY NÁVOD NA POUŽITIE A POPIS ZARIADENIA 
 

Výhrevná podložka pre psov THERMODOG 
 

 
Copyright © 2022 thermo Flächenheizungs GmbH, Rohrbach, Nemecko 
Tento návod na obsluhu vrátane všetkých jeho častí je chránený autorským právom! Akékoľvek použitie bez schválenia 
termo Flächenheizungs GmbH je zakázané. To platí najmä pre duplikácie, preklady, mikrofilmovanie a spracovanie v 
elektronických systémoch. 
Stav: 09/2022 
 
O tomto návode na obsluhu: 
 
Tento návod na obsluhu je určený na obsluhu vyhrievaného zvieracieho koberca Thermodog. Dáva pokyny a varovania 
pre bezpečnú prevádzku produktu. 
Preto sa odporúča uschovať tento návod na obsluhu pre ďalšie použitie. 
Pred použitím je bezpodmienečne nutné si prečítať tento návod na obsluhu a porozumieť mu! 
Pre lepšiu predstavu je táto príručka doplnená nasledujúcimi symbolmi: 

 
Tento výstražný štítok označuje všetky bezpečnostné pokyny, ktorých ignorovanie môže predstavovať 
rizikozranenie obsluhy a/alebo iných osôb. 
 

 
Technické špecifikácie: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obsah balenia: 
 
1x Thermodog vyhrievaný koberec 
1x Adaptér s napájacou zástrčkou alebo autozástrčkou, vr. ochrana proti uhryznutiu 
1x Návod na použitie 
1x Brožúra „Dôležité informácie pre váš Thermodog“ 
 
Zodpovednosť a záruka: 
 
Tento produkt distribuuje: 

thermo Flächenheizungs GmbH 
Robert-Bosch-Str. 7 
85296 Rohrbach 
Nemecko 

Tel.:  +49 (0) 84 42 / 96 61 0 
Fax:  +49 (0) 84 42 / 96 61 69 
Email:  info@thermo.de  
Web:  www.thermo.de  

 
Vyhrievaný koberec pre zvieratá Thermodog bol navrhnutý a vyrobený podľa najnovšieho stavu techniky. 
Je to bezpečný produkt, ak sa používa podľa popisu a určenia. 
Nasledujúce pokyny pre bezpečnú prevádzku vyhrievaného zvieracieho koberca vychádzajú z nášho know-how a 
skúsenosti podľa najlepšieho vedomia. 
 

Číslo položky 3523000 3523001 3513000 3513001 
Typ 4060-20 5881-50 4060-20-KFZ 5881-50-KFZ 
Prevádzkové napätie 230V AC, 50/60Hz(napájanie do 

siete) 
12V DC(auto nabíjačka) 

Napájacie napätie 24V DC 12V DC 
Menovitý výkon 20 W 50W 20W 50W 
Rozmery (DxŠXV) 60 x 40 x 0,7 cm 58 x 81 x 0,7 cm 60 x 40 x 0,7 cm 58 x 81 x 0,7 cm 

Trieda ochrany IP X7 (okrem napájacieho adaptéra a 
zástrčky) 

IP X7 (okrem zástrčky do auta) 
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Právo na technické zmeny vyhradené. 
Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním nasledujúcich pokynov a varovaní. Thermo 
Flächenheizungs GmbH. 
 
Všeobecné pokyny: 
 

 Vyhrievaný koberec pre zvieratá neohýbajte, nelámte, nerežte ani neprepichujte. 
 Vyhrievaný koberec pre zvieratá Thermodog sa smie používať iba na určený účel ako vyhrievacia podložka 

pre zvieratá, napríklad vo vnútri, v búdach pre psov alebo vo vozidle. 
 Vyhrievaný zvierací koberec Thermodog nesmie byť prevádzkovaný pri zjavnom poškodení vykurovacej 

rohože, pokiaľ je vidieť napájací kábel, zástrčka napájacieho zdroja alebo automobilová zástrčka. 
 Výrobok musí byť potom zlikvidovaný v súlade s miestnymi predpismi alebo môže byť zaslaný späť 

výrobcovi na opravu. 
 Koberec pre zvieratá sa nesmie prať v práčke ani žehliť! 
 Výrobok smie byť používaný vonku iba vtedy, ak je zaručená ochrana proti vlhkosti. 
 Povrch, na ktorý je umiestnený vyhrievaný koberec pre zvieratá, by mal byť rovný, nie príliš mäkký. To 

zabráni deformácii výrobku, zauzlovaniu a zničeniu vnútorného výhrevného telesa. 
 Nie je dovolené prevádzkovať vyhrievaný zvierací koberec v oblastiach s nepriaznivými podmienkami 

prostredia, ako sú: 
o vlhkosť alebo vysoká vlhkosť 
o prach, horľavé plyny, pary alebo rozpúšťadlá 

 

Akékoľvek iné než popísané použitie výrobku je zakázané a môže poškodiť výrobok. 
Ďalej to zahŕňa nebezpečenstvo, ako je skrat, požiar, úraz elektrickým prúdom atď. Celý výrobok nesmie byť nijako 
upravovaný ani pozmeňovaný. 
 
Bezpečnostné inštrukcie: 
 
Nie je dovolené úplne zakrývať vyhrievaný zvierací koberec Termodog, použitie tenkého diatermického poťahu nie je 
problém. 
Tento výrobok je možné používať iba ako zdroj tepla pre zvieratá! 
Nedodržanie bezpečnostných pokynov ukončí vyhlásenie o zhode a povedie k strate akýchkoľvek nárokov na záruku 
a zodpovednosť! 
 
Elektrická inštalácia: 
 

Napájací kábel vyhrievaného zvieracieho koberca Thermodog musí byť položený tak, aby nepredstavovať 
nebezpečenstvo nehody. Je potrebné zabrániť mechanickému namáhaniu napájacieho kábla. Thermodog 
vyhrievaný koberec smie byť uvedený do prevádzky iba v prípade, že nedošlo k viditeľnému poškodeniu 
výrobku. Celý systém musí byť odborne chránený proti skratu. Neoprávnené otvorenie vyhrievaného 

koberca termodogu, zástrčky napájacieho zdroja alebo automobilovej zástrčky ukončí vyhlásenie o zhode a má za 
následok stratu všetkej záruky a nároky zo zodpovednosti! Otvorenie autozástrčky za účelom výmeny poistky je z toho 
vylúčené! Otvorenie vyhrievaného koberca Thermodog alebo príslušenstvo napájacieho zdroja je životu nebezpečné! 
 
Úkon: 
 
Počiatočná prevádzka: 
 
Prevádzka vyhrievaného zvieracieho koberca Thermodog predpokladá, že ste si plne prečítali návod na obsluhu a 
porozumeli mu. Pre zdravie a bezpečnosť osôb a zvierat je potrebné sa vyvarovať akéhokoľvek nesprávneho použitia, 
ktoré neslúži zamýšľanému použitiu zariadenia. Výrobok je možné ľahko uviesť do prevádzky. Jednoducho pripojte 
konektor napájacieho adaptéra do koberca a napájací adaptér zapojte do zásuvky v stene. Verzia so zástrčkou do auta 
vyžaduje, aby ste ju zapojili do 12V zásuvky vo vašom vozidle (v prípade potreby zapnite zapaľovanie). 
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Čistenie a údržba: 
 
Bezpečnostné opatrenia: 
 

Napájací kábel vyhrievaného koberca pre zvieratá musí byť pred čistením vytiahnutý zo zásuvky a 
odpojený od pripojovacej zásuvky vykurovacieho koberca.Verzia so zástrčkou do auta musí byť odpojená 
od elektrického systému vozidla. Napájací kábel/zástrčku do auta je potrebné odpojiť pomocou krytu, 
neťahajte za kábel. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce kyseliny alebo rozpúšťadlá, 

pretože hrozí nebezpečenstvo korózie a poškodenia elektrických častí vyhrievaného koberca Thermodog. 
 
Čistenie: 
 
Na čistenie vyhrievaného zvieracieho koberca je možné použiť bežný domáci vysávač. 
Akékoľvek škvrny by mali byť všeobecne okamžite odstránené, pretože zaschnuté nečistoty sa horšie čistia. Trvalé 
škvrny na koberci alebo napájacom zdroji je možné vyčistiť vlhkou handričkou. 
Na čistenie vyhrievaného koberca sa nesmú používať oceľové kefy, oceľová vlna, ostré a špicaté predmety alebo 
abrazívne čistiace prostriedky a čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá. 
Vnútorné výhrevné teleso je možné vybrať pre dôkladné vyčistenie vykurovacieho koberca. 
Poťah je možné prať ručne, nie je potrebné používať drsné čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky obsahujúce 
rozpúšťadlá. 
Vyhrievaný zvierací koberec Thermodog smie byť uvedený do prevádzky až po úplnom vysušení. 
 
Odstraňovanie problémov: 
 

Chyba Možná príčina Odstraňovanie problémov 

Vyhrievaný zvierací koberec sa 
nezahrieva 

 

Zariadenie je vypnuté Zapnite zariadenie 
Napájací kábel je odpojený 
 

Pripojte napájací kábel k pripojovacej 
zásuvke koberca Thermodog 

Napájanie prerušené 
 

Nechajte napájací kábel alebo 
napájací zdroj skontrolovať 
odborníkom 

Poistka v auto zástrčke je spálená 
 

vyberte poistku (poistka 6,3x30mm, 
8A rýchle) 

 
 
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.. 

 
Vyhlásenie o zhode: 
 

Predložením vyhlásenia ES o zhode potvrdzujeme, že nami vyrábané vykurovacie zariadenia a ich 
uvádzanie na trh spĺňajú všetky príslušné a základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti. 
Certifikát je možné nájsť a stiahnuť na našich webových stránkach www.thermo.de v sekcii na 
stiahnutie. 

 


