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SUOMI

Merkkien selitykset

Lue ohjeet! Konepesu erittäin 
varovaisella ohjelmalla 
30 °C
Valkaisu kielletty

Stick ej nålar i dynan! Rumpukuivaus kielletty

Silitys kielletty

Får ej användas 
ihopvikt eller ihopsk-
juten!

Kemiallinen pesu kiel-
letty

Alle 3-vuotiaat lapset 
eivät saa käyttää 
laitetta.

06.0.43510 Hohenstein

De textilier som har 
använts för denna 
apparat uppfyller de 
höga humanekologis-
ka kraven i Öko-Tex 
Standard 100, vilket 
har fastställts av fors-
kningsinstitutet Hohen-
stein.

VAROITUS; Varoitus loukkaantumisvaarasta tai terveyttä 
uhkaavasta vaarasta.

HUOMIO; Varoitus laitetta/varustetta koskevista mahdollisis-
ta vaurioista.
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OHJE; Huomautus tärkeistä tiedoista.

1. Pakkauksen sisältö
1 Lämpötyyny
1 Säädin
1 Käyttöohje

1.1 Laitteen kuvaus
1. Pistoke 
2. Säädin 
3.  Liukukytkin (virta kytketty = I/AV /  

virta sammutettu =0) 
4. Painikkeet lämmönsäätelyyn 
5. Lämmitystasoja osoittavat valot
6. Pistoliitin

2. Tärkeitä ohjeita
 Säilytä myöhempää käyttöä varten

  VAROITUS
• Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilö- 

tai esinevahinkoja (sähköisku, palovamma, tulipalo). Seuraavat tur-
vallisuusohjeet ja varoitukset on laadittu paitsi käyttäjän ja sivullisten 
terveyden, myös laitteen suojaamiseksi. Noudata sen vuoksi näitä oh-
jeita ja anna tämä käyttöohje mukaan, jos luovutat tuotteen eteenpäin.

• Tätä lämpötyynyä eivät saa käyttää henkilöt, jotka eivät aisti lämpöä, 
eivätkä muutoin hoivaa tarvitsevat henkilöt, jotka eivät pysty reagoima-
an ylikuumenemiseen (esim. diabeetikot tai henkilöt, joilla on sairau-
desta johtuvia ihomuutoksia tai arpia ihon käyttöalueella, tai kipua 
lievittävien lääkkeiden ottamisen tai alkoholin nauttimisen jälkeen).

• Tätä lämpötyynyä ei saa käyttää pienillä lapsilla (0–3-vuotiaat), sillä 
he eivät pysty reagoimaan ylikuumenemiseen.

• 3–8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä lämpötyynyä, ellei lapsen 
vanhempi tai valvova aikuinen säädä säätimen asetuksia ja opasta 
lapselle riittävän tarkasti, miten tyynyä käytetään turvallisesti.

• Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henki-
set kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, 
saavat käyttää lämpötyynyä, jos heitä valvotaan ja heille opastetaan 
laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

• Lapset eivät saa leikkiä lämpötyynyllä.
• Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
• Tätä lämpötyynyä ei ole tarkoitettu sairaalakäyttöön.
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• Älä työnnä laitteeseen neuloja.
• Älä käytä laitetta taitettuna tai laskostettuna.
• Älä käytä laitetta märkänä.
• Lämpötyynyä saa käyttää ainoastaan etiketissä ilmoitetun säätimen 

kanssa.
• Lämpötyynyn tuottamat sähkö- ja magneettikentät saattavat häiritä 

sydämentahdistimen toimintaa. Kenttien voimakkuudet ovat kuiten-
kin selkeästi raja-arvoja pienemmät: sähkökentän voimakkuus enint. 
5000 V/m, magneettikentän voimakkuus enint. 80 A/m, magneettivu-
on tiheys enint. 0,1 milliteslaa.

 Tiedustele lämpötyynyn käytöstä ensin lääkäriltä ja sydämentahdisti-
mesi valmistajalta.

• Älä vedä johdoista, taita tai väännä niitä.
• Tarkista lämpötyyny säännöllisesti kulumien tai vaurioiden varalta.
 Jos niitä on havaittavissa, jos lämpötyynyä on käytetty epäasianmu-

kaisesti tai jos se ei enää lämpene, se on toimitettava valmistajan 
tarkastettavaksi ennen seuraavaa virran kytkemistä.

• Jos laitteen virtajohto vaurioituu, se on hävitettävä asianmukaisesti. 
Mikäli virtajohtoa ei voi vaihtaa, laite on hävitettävä asianmukaisesti.

• Kun lämpötyynyn virta on kytkettynä, sen päälle ei saa 
 – asettaa mitään esineitä (esim. matkalaukku, pyykkikori)
 – asettaa lämmönlähteitä, kuten kuumavesipulloa, toista lämpötyynyä  

 tai vastaavaa.
• Säätimen elektroniset osat lämpenevät lämpötyynyä käytettäessä. 

Säädintä ei sen vuoksi saa peittää tai asettaa käytön aikana lämpö-
tyynyn päälle.

• Käyttöohjeita (luku 4), puhdistamis- ja hoito-ohjeita (luku 5) sekä säi-
lytysohjeita (luku 6) on ehdottomasti noudatettava.

• Jos sinulla on kysyttävää laitteidemme käytöstä, otathan yhteyttä 
asiakaspalveluumme.

3. Asianmukainen käyttö

  HUOMIO
Tämä lämpötyyny on tarkoitettu vain ihmiskehon lämmittämiseen. 

4. Käyttö
4.1 Turvallisuus

 HUOMIO
Lämpötyynyssä on TURVAJÄRJESTELMÄ. Tämä sensoritekniikka estää lämpötyynyn ylikuumenemi-
sen koko tyynyn alueella katkaisemalla virran vian ilmetessä. Jos TURVAJÄRJESTELMÄ on sammut-
tanut lämpötyynyn, lämmitystasoja osoittavat valot eivät enää pala virran ollessa kytkettynä. 
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Huomaathan, että turvallisuussyistä lämpötyynyä ei voida enää vian ilmenemisen jälkeen käyttää, 
vaan se tulee toimittaa ilmoitettuun huolto-osoitteeseen.

4.2 Käyttöönotto

 HUOMIO
Varmista, ettei lämpötyyny pääse laskostumaan tai taittumaan käytön aikana.

• Yhdistä ensin säädin lämpötyynyyn pistoliittimen avulla. 
• Kytke sitten pistoke pistorasiaan.

4.3 Virran kytkeminen
Käynnistääksesi lämpötyynyn siirrä virran kytkemiseen ja sammuttamiseen sekä 
lämmitystasojen valintaan tarkoitettu liukukytkin tasolle 1, 2 tai 3.
Lämmitystasoja osoittavat valot (4) palavat virran ollessa kytkettynä.

4.4 Lämpötilan säätäminen
Taso 0: ei lämmitystä (OFF)
Taso 1: minimilämpö
Taso 2: keskitasoinen lämpö
Taso 3: maksimiläm

 OHJE
Jotta lämpötyyny lämpenisi nopeasti, valitse aluksi korkein lämmitystaso. 

 OHJE
Lämpötyynyissä on pikalämmitystoiminto, joka saa tyynyn lämpenemään nopeasti ensim-
mäisten 10 minuutin aikana. 

  VAROITUS
Jos lämpötyynyä käytetään useamman tunnin ajan, suosittelemme 
valitsemaan säätimestä alimman lämmitystason. Näin vältetään läm-
mitettävän kehonosan ylikuumeneminen ja siitä mahdollisesti aiheutu-
va palovamma.

4.5 Automaattinen virrankatkaisutoiminto
Lämpötyynyssä on automaattinen virrankatkaisutoiminto. Se lopettaa lämmittämisen noin 
90 minuutin kuluttua laitteen käynnistämisestä. Lämmitystasoja osoittavat valot alkavat sillo-
in vilkkua. Voidaksesi käyttää lämpötyynyä uudelleen siirrä virran kytkemiseen ja sammutta-
miseen sekä lämmitystasojen valintaan tarkoitettu liukukytkin (5) ensin tasolle 0 (OFF). Noin 
viiden sekunnin kuluttua voit käynnistää laitteen uudelleen. 

4.6 Virran sammuttaminen
Sammuttaaksesi lämpötyynyn siirrä virran kytkemiseen ja sammuttamiseen sekä lämmitystasojen valinta-
an tarkoitettu liukukytkin tasolle 0 (OFF). Lämmitystasoja osoittavat valot sammuvat.

 OHJE
Jos lämpötyynyä ei käytetä, siirrä virran kytkemiseen ja sammuttamiseen sekä lämmitystasojen 
valintaan tarkoitettu liukukytkin tasolle 0 (OFF) ja irrota pistoke pistorasiasta. Irrota sitten pistoliitin 
ja säädin lämpötyynystä.

90 min
STOP
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5. Puhdistaminen ja hoito

  VAROITUS

Irrota verkkojohto pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistamista. 
Irrota sitten pistoliitin ja säädin lämpötyynystä. Muutoin se saattaa 
vaurioitua.

 HUOMIO
• Säädin ei saa koskaan joutua kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa. Muutoin se  
 saattaa vaurioitua.

Käytä säätimen puhdistamiseen kuivaa, nukkaamatonta liinaa. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita tai 
hankausaineita.

Pienet tahrat voidaan poistaa lämpötyynystä kostutetulla liinalla ja tarvittaessa pienellä määrällä nestemä-
istä hienopesuainetta.

 HUOMIO
• Ota huomioon, ettei lämpötyynyä saa pestä kemiallisesti, vääntää kuivaksi, rumpukuivata,  
 mankeloida tai silittää.

Tämä lämpötyyny on konepestävä. 

Valitse pesukoneesta erityisen hellävarainen 30 °C:n pesuohjelma (villapesu). Käytä hienopesuainetta ja 
annostele se valmistajan ohjeiden mukaan.

 HUOMIO
• Huomaathan, että liian usein tapahtuva pesu kuluttaa lämpötyynyä. Lämpötyyny tulisi siksi pestä  
 koko käyttöikänsä aikana enintään kymmenen kertaa pesukoneessa.

Venytä kostea lämpötyyny heti pesun jälkeen alkuperäiseen muotoonsa ja anna sen kuivua kuivausteli-
neellä tasaiseksi levitettynä. 

 HUOMIO
• Älä kiinnitä lämpötyynyä kuivaustelineeseen pyykkipojilla tai vastaavilla. Muutoin tyyny saattaa  
 vaurioitua.
• Kiinnitä katkaisija vasta sen jälkeen lämpötyynyyn, kun pistoliitin ja lämpötyyny ovat täysin  
 kuivuneet.  
 Muutoin tyyny saattaa vaurioitua.

  VAROITUS
• Älä missään tapauksessa kytke lämpötyynyyn virtaa kuivatustarkoituksessa! Muutoin on olemassa  
 sähköiskun vaara.

6. Säilytys
Jos lämpötyynyä ei käytetä pitkään aikaan, se on suositeltavaa säilyttää alkuperäisessä pakkauksessaan. 
Irrota tätä varten pistoliitin ja säädin lämpötyynystä.

 HUOMIO
Anna lämpötyynyn ensin jäähtyä. Muutoin se saattaa vaurioitua. Älä aseta säilytyksen aikana mitään 
esineitä lämpötyynyn päälle, jottei se taitu. 
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7. Hävittäminen
Ympäristösyistä käytöstä poistettua laitetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Hävitä 
käytöstä poistettu laite viemällä se asianmukaiseen keräys- ja kierrätyspisteeseen. Laite tulee hä-
vittää EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and 
Electronic Equipment) mukaisesti. Saat lisätietoja paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.

8. Käytönaikaiset ongelmat
Ongelma Syy Ratkaisu
Lämmitystasoja osoittavat valot eivät pala, vaikka
- säädin on liitetty kunnolla lämpötyynyyn
- pistoke on kytketty toimivaan pistorasiaan
- liukukytkin on asetettu tasolle 1, 2 tai 3.

Turvajärjestelmä on 
sammuttanut lämpötyy-
nyn virran peruuttamat-
tomasti.

Lähetä lämpötyyny ja 
säädin huoltoon.

9. Tekniset tiedot
Katso lämpötyynyn tyyppikilpi.



8

H
K_

42
_S

up
er

co
sy

 - 
08

16
_F

IN
  V

irh
ee

t j
a 

m
uu

to
ks

et
 m

ah
do

llis
ia

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com


