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SUOMI

Sisältö

Merkkien selitykset

Lue ohjeet
Vesipesu kielletty

Valkaisu kielletty

Älä pistä laitteeseen 
neuloja

Rumpukuivaus kielletty

Silitys kielletty

Käytä laitetta 
ainoastaan kuivissa 
tiloissa

Kemiallinen pesu 
kielletty

IPX1 Suojattu tippuvalta 
vedeltä

Pienet lapset 
(0 – 3-vuotiaat) eivät 
saa käyttää laitetta

VAROITUS: Varoitus loukkaantumisvaarasta tai terveyttä 
uhkaavasta vaarasta

HUOMIO: Turvallisuusohje, joka ilmoittaa mahdollisista 
laitteelle/lisävarusteille aiheutuvista vaurioista

Ohje; Huomautus tärkeistä tiedoista.
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1. Pakkauksen sisältö
1 jalkalämmitin teddyvuorilla
1 verkkolaite
1 käyttöohje

1.1 Laitteen kuvaus
1. Virtajohto
2. Verkkolaite
3. Katkaisin
4.  Liukukytkin hierontavoimakkuuden (0-1-2) valintaan
5.  Liukukytkin lämpötasojen (0-1-2) valintaan
6.  Teddyvuori
7. Jalkalämmitin

2. Tärkeitä ohjeita
Säilytä myöhempää käyttöä varten

  VAROITUS
• Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa  henkilö- 

tai esinevahinkoja (sähköisku, palovamma, tulipalo). Seuraavat turval-
lisuusohjeet ja varoitukset on laadittu paitsi käyttäjän ja sivullisten ter-
veyden myös laitteen suojaamiseksi. Noudata sen vuoksi näitä ohjeita 
ja anna tämä käyttöohje mukaan, jos luovutat tuotteen eteenpäin.

• Jalkalämmitintä eivät saa käyttää henkilöt, jotka eivät aisti lämpöä, ei-
vätkä muutoin hoivaa tarvitsevat henkilöt, jotka eivät pysty reagoimaan 
ylikuumenemiseen (esim. diabeetikot tai henkilöt, joilla on sairaudesta 
johtuvia ihomuutoksia tai arpia ihon käyttöalueella, tai kipua lievittävien 
lääkkeiden ottamisen tai alkoholin nauttimisen jälkeen).

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

• 3 – 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää jalkalämmitintä, ellei lapsen 
vanhempi tai valvova aikuinen säädä säätimen asetuksia ja opasta 
lapselle riittävän tarkasti, miten jalkalämmitintä 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 jalkalämmitintä, jos heitä valvotaan, heille opastetaan 
laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

• Lapset eivät saa leikkiä jalkalämmittimellä.
• Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
• Jalkalämmitintä ei ole tarkoitettu sairaalakäyttöön.
• Jalkalämmitintä ei saa käyttää eläimillä.
• Älä käytä jalkalämmitintä kengät jalassa.
• Älä työnnä laitteeseen neuloja.
• Käytä laitetta ainoastaan kuivissa tiloissa.
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• Käytä ainoastaan mukana tulevan alkuperäisverkkolaitteen tyyppiä: 
KL-AD3060VA.

•  Jalkalämmittimen tuottamat sähkö- ja magneettikentät saattavat 
häiritä sydämentahdistimen toimintaa. Kenttien voimakkuudet ovat 
kuitenkin selvästi raja-arvoja pienemmät: sähkökentän voimakkuus 
enint. 5000 V/m, magneettikentän voimakkuus enint. 80 A/m, mag-
neettivuon tiheys enint. 0,1 milliteslaa.

 Tiedustele jalkalämmittimen käytöstä ensin lääkäriltä ja sydämentah-
distimesi valmistajalta.

• Älä vedä johdoista, taita tai väännä niitä.
• Tarkista jalkalämmitin säännöllisesti kulumien ja vaurioiden varalta.
 Jos niitä on havaittavissa, jos jalkalämmitintä on käytetty epäasian-

mukaisesti tai jos se ei enää lämpene, on laite toimitettava valmista-
jan tarkastettavaksi ennen seuraavaa virran kytkemistä.

• Jos laitteen johdot vaurioituvat, valmistajan, valmistajan asiakaspal-
velun tai jonkun muun valtuutetun henkilön on vaihdettava ne uusiin, 
jottei synny vaaratilanteita.

• Käyttöohjeita (luku 4), puhdistus- ja hoito-ohjeita (luku 5) sekä säily-
tysohjeita (luku 6) on ehdottomasti noudatettava.

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

3. Asianmukainen käyttö

  VAROITUS
Laite on tarkoitettu ainoastaan ihmisten jalkojen lämmittämiseen. Älä käytä jalkalämmitintä kengät 
jalassa, sillä tällöin lämpöaistimuksesi heikkenee ja jalkalämmitin likaantuu. Jalkalämmitintä ei 
ole tarkoitettu sairaaloihin eikä kaupalliseen käyttöön. Sitä ei saa käyttää vauvojen, pienten las-
ten, lämpöä aistimattomien tai puolustuskyvyttömien henkilöiden eikä eläinten lämmittämiseen. 
Muussa tapauksessa voi aiheutua loukkaantumisvaara.

4. Käyttö
4.1 Käyttöönotto
• Yhdistä verkkolaitteen johto jalkalämmittimen kytkimeen.
• Kytke verkkolaite pistorasiaan.

4.2 Virran kytkeminen
Jalkalämmitin lämpenee nopeimmin, kun aluksi valitaan korkein lämpötaso (taso 2). Myöhemmin lämpötasoa 
voidaan tarvittaessa alentaa.
Lämmittävän teddyvuorin ansiosta jalkalämmitintä voi käyttää milloin tahansa myös sammutettuna, mikäli 
pistorasiaa ei ole lähettyvillä. 

4.3 Virran sammuttaminen
Aseta hierontavoimakkuuden ja lämpöasteen valintaan tarkoitetut liukukytkimet tasolle 0 (pois päältä) sam-
muttaaksesi jalkalämmittimen.
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 HUOMAUTUS
Jos jalkalämmitintä ei käytetä, aseta molemmat kytkimet tasolle 0 (pois päältä). Irrota verkkolaite 
jalkalämmittimestä. Irrota verkkolaite pistorasiasta.

4.4 Hierontavoimakkuudet / Lämpöasteet

– Vain hieronta: ( )
 Voimakkuus I (matala): rauhoittava hieronta 

Voimakkuus II (korkea): virkistävä hieronta 
 Lämpöasteen valintaan tarkoitettu liukukytkin on 

0-asennossa. 
– Vain lämpö: ( )
 Aste I: vähimmäislämpö 

Aste II: enimmäislämpö 
 Hierontavoimakkuuden valintaan tarkoitettu 

liukukytkin on 0-asennossa.
– Hieronta ja lämpö: ( , )
 Hierontavoimakkuus ja lämpöaste vapaasti valittavissa.
– Käyttö ilman hierontaa ja lämpöä:
 Molemmat liukukytkimet ovat 0-asennossa.

  VAROITUS
Jos jalkalämmitintä käytetään useamman tunnin ajan, suosittelemme 
valitsemaan säätimestä alimman lämmitystason. Näin vältetään jalkojen 
ylikuumeneminen ja siitä mahdollisesti aiheutuva palovamma.

5. Puhdistus ja hoito

  VAROITUS
Irrota verkkojohto pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistamista. 
Irrota sitten verkkolaitteen johto jalkalämmittimen kytkimestä.
Muussa tapauksessa voi aiheutua loukkaantumisvaara.

 HUOMIO
•  Säädin ei saa koskaan joutua kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa. Muussa tapauksessa 

se saattaa vaurioitua.

Käytä kytkimen puhdistamiseen kuivaa, nukkaamatonta liinaa. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita tai 
hankausaineita.
Pienet tahrat voidaan poistaa jalkalämmittimestä kostutetulla liinalla ja tarvittaessa pienellä määrällä neste-
mäistä hienopesuainetta.

 HUOMIO
•  Ota huomioon, ettei jalkalämmitintä saa pestä, puhdistaa kemiallisesti, vääntää kuivaksi, rumpukui-

vata, mankeloida tai silittää. Muussa tapauksessa jalkalämmitin saattaa vaurioitua.
Irrotettava teddyvuori voidaan pestä käsin.
Käytä hienopesuainetta ja annostele se valmistajan ohjeiden mukaan.
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  VAROITUS
•  Jalkalämmitintä saa käyttää uudelleen vasta, kun jalkalämmitin ja teddyvuori ovat täysin kuivuneet. 

Muussa tapauksessa voi aiheutua loukkaantumisvaara.

6. Säilytys
Jos jalkalämmitintä ei käytetä pitkään aikaan, se on suositeltavaa säilyttää alkuperäisessä pakkauksessa.

 HUOMIO
Anna jalkalämmittimen ensin jäähtyä. Muussa tapauksessa jalkalämmitin saattaa vaurioitua. Älä aseta 
mitään esineitä jalkalämmittimen päälle säilytyksen aikana, jottei jalkalämmitin vahingoitu.

7. Hävittäminen
Ympäristösyistä käytöstä poistettua laitetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Hävitä käytöstä 
poistettu laite viemällä se asianmukaiseen keräys- ja kierrätyspisteeseen. Laite tulee hävittää EU:n 
antaman sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic 
Equipment) mukaisesti. Saat lisätietoja paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.

8. Käytönaikaisten ongelmien ratkaisut
Ongelma Syy Ratkaisu
Jalkalämmitin ei lämpene tai hierontatoiminto ei 
käynnisty, kun 

- verkkolaite on kytketty toimivaan pistorasiaan.
- jalkalämmittimen kytkin on kytketty verkkolaitteen 

johtoon.
- molemmat liukukytkimet ovat asennossa 2 (lämpö + 

hieronta).

Jalkalämmitin on 
vioittunut.

Lähetä jalkalämmitin 
huoltoon.

9. Tekniset tiedot
Katso tyyppikilpi jalkalämmittimen kytkimestä.
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