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Poduszka elektryczna FlexyHeat Air 2-w-1 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed użyciem produktu, uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługę i zachowaj ją na później.  

 

Chcielibyśmy podziękować Tobie za wybór poduszki elektrycznej firmy Daga. Po rozpakowaniu prosimy o 
sprawdzenie, czy produkt jest kompletny i nieuszkodzony. W przypadku wątpliwości, skontaktuj się ze 
sprzedawcą lub z dystrybutorem podanym na końcu niniejszej instrukcji obsługi. 
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Ważne uwagi 
Uruchamianie: 

 Przed podłączeniem urządzenia do prądu, sprawdź czy napięcie w sieci zasilającej jest takie samo, jak 
na oznaczeniu widocznym przy.  

 Jeśli urządzenie posiada odłączany sterownik, używaj tylko takiego sterownika, który został 
dostarczony wraz z urządzeniem. Nie zastępuj go sterownikiem od innych urządzeń. 

 Ważne jest, aby kabel połączeniowy nie był skręcony i nie leżał na urządzeniu podczas działania. Nie 
ciągnij za kabel, aby go odłączyć i nie wykorzystuj go jako uchwyt. 

Warunki prawidłowej eksploatacji urządzenia: 

 Nie zaginaj na siłę elementów grzewczych, aby uniknąć tworzenia się trwałych załamań.  
 

 Nie wkładaj do elementu grzewczego pinesek, igieł i innych ostrych przedmiotów.  
 

 Nie zakrywaj urządzenia innymi przedmiotami podczas działania i nie umieszczaj go nad innymi 
urządzeniami grzewczymi. 

 Nie używaj urządzenia, jeśli zostało zamoczone i jest wilgotne. Poczekaj, aż wyschnie.  

 W celu wykonania czyszczenia urządzenia, postępuj zgodnie z rozdziałem „Czyszczenie i 
konserwacja”. 

 Podczas działania urządzenia, nie przykrywaj go innymi urządzeniami grzewczymi. 

Ostrzeżenia: 

 W przypadku osób niepełnosprawnych, z nadwrażliwością na ciepło, zarówno u dzieci jak i dorosłych, 
używaj urządzenia pod odpowiednim bezpośrednim nadzorem innej osoby.   

 Nie powinno się używać tego urządzenia u dzieci poniżej trzeciego roku życia, gdyż nie 
posiadają one zdolności reagowania na przegrzanie.  

 U starszych dzieci, urządzenie może być stosowane, ale pod warunkiem, że urządzenie zostało 
wcześniej wstępnie ustawione przez rodzica lub opiekuna lub dziecko zostało przynajmniej dobrze 
poinstruowane, jak używać sterownika w przypadku niebezpieczeństwa. 

 Urządzenie nie powinno być stosowane u osób o ograniczonej wrażliwości na ciepło lub u osób, które 
nie są zdolne zareagować na przegrzanie. 

 Nie używaj urządzenia do ogrzewania zwierząt. 

 Pomimo tego, że po pewnej chwili od momentu włączenia, temperatura się zmniejszy oraz zadziała 
po jakimś czasie automatyczne wyłączenie, to przy długim czasie używania, ustaw minimalny poziom 
temperatury (poziom 1). 

 Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań medycznych w warunkach szpitalnych. 

 Poduszka może być napełniana wyłącznie powietrzem. W żadnym wypadku nie wolno stosować tu 
takich gazów, jak hel, czy azot oraz gazów w postaci płynnej. 

 Poduszka może być nadmuchiwana powietrzem z płuc lub za pomocą ręcznej pompki. Nie zalecamy 
stosowania pompek automatycznych (elektrycznych) z uwagi na ryzyko pęknięcia poduszki pod 
wpływem zbyt dużego ciśnienia. 

 Urządzenie wykonane jest z materiałów, które po długim czasie eksploatacji mogą nosić ślady zużycia. 

Często sprawdzaj urządzenie, jego sterownik, kabel i elementy grzewcze, czy nie posiadają oznak zużycia lub 
uszkodzeń. Jeśli zostaną one zauważone, przestań używać urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym 
serwisem. 

W przypadku nieprawidłowej eksploatacji urządzenia, nie będzie ono podlegało gwarancji. Producent nie 
bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą przytrafić się użytkownikom, zwierzętom lub 
przedmiotom w przypadku nie zastosowania się do powyższych ostrzeżeń. 
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Instrukcja stosowania 
 

Opisane wcześniej środki ostrożności muszą być brane pod uwagę we wszystkich poniższych krokach. 

To urządzenie może być używane zarówno jako konwencjonalna mata rozgrzewająca (na płasko) oraz jako 
poduszka (po nadmuchaniu). Grubość poduszki zależy od stopnia  nadmuchania zgodnie z własnymi 
preferencjami, przy czym pamiętaj, aby poduszka nie była nadmuchana zbyt mocno (patrz wcześniejsze 
ostrzeżenia). 

W celu nadmuchania poduszki, ściśnij lekko palcami podstawę zaworu powietrza, aż poczujesz 
wdmuchiwane do środka powietrze.  

W podobny sposób możesz opróżnić poduszkę z nadmiaru pozostającego w niej powietrza. Uciskaj ją wtedy 
na całej powierzchni, aż całe powietrze wydostanie się na zewnątrz.  

1. Podłącz poduszkę do sieci zasilającej. 
2. Aby włączyć grzanie, przesuń na sterowniku przełącznik na pozycję 1, 2 lub 3 (jak na 

rysunku). 
3. Maksymalny czas działania urządzenia wynosi 90 minut, po czym zostanie 

aktywowane automatyczne wyłączenie. Urządzenie w tej pozycji nie będzie już 
grzać. 

4. Jeśli chcesz wcześniej zakończyć grzanie, ustaw przełącznik w pozycję „0” (zanim 
urządzenie zostanie odłączone od zasilania). 

Przechowywanie poduszki 
Zanim odłożysz poduszkę do przechowania, wypuść z niej całkowicie powietrze, odłącz wszystkie przewody 

i odczekaj aż poduszka schłodzi się. Przechowuj urządzenie w jego oryginalnym opakowaniu i umieść w 

suchym miejscu, bez pofałdować i zagięć. Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów.  

 

Czyszczenie i konserwacja 
 

Poduszka może być prana ręcznie lub w pralce z użyciem łagodnych środków piorących (np. mydło) w 
temperaturze nie przekraczającej 30 °C.  

Przy praniu w pralce, wybierz program prania dla tkanin delikatnych. Nie wolno wirować.  

Nie stosuj środków wybielających. 

Nie wolno prać chemicznie. 

Nie wolno prasować.  

 

Gwarancja 
Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją producenta licząc od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia nie opisanym w dokumentacji, przypadkowymi 
awariami (upuszczenie, spalenie, zamoczenie itp.), samodzielnymi modyfikacjami, naprawami, złym 
obchodzeniem się. Gwarancja obejmuje tylko defekty materiałowe i fabryczne. 

W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej, skontaktuj się ze sprzedawcą lub 
dystrybutorem podanym na końcu instrukcji obsługi.   
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Rozwiązywanie problemów 
 

PROBLEM ROZWIĄZANIE 

Po włączeniu przełącznika, 

nie zapala się lampka.  

Sprawdź, czy urządzenie jest właściwie podłączone do sieci. Sprawdź, czy 

przełącznik jest na pewno w pozycji innej niż „0”. 

Po jakimś czasie działania 

temperatura obniżyła się 

Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączenia po 90 minutach 

ciągłego działania. Po tym czasie lampka na sterowniku zaczyna migać. 

Jeśli chcesz kontynuować grzanie, ustaw przełącznik na pozycję „0” i po 

kilku sekundach znowu wybierz wymagany poziom grzania. 

Nie można napompować 

poduszki lub jest to bardzo 

trudne. 

Odpowiednio ściśnij palcami podstawę zaworu powietrza, aby 

odblokować wentyl powietrza.  

Z poduszki uchodzi 

powietrze. 

Sprawdź, czy zawór powietrza jest dobrze zamknięty. Jeśli poduszkę 

można nadmuchać, ale powietrze mimo tego uchodzi, to oznacza to, ze 

poduszka jest dziurawa. Skontaktuj się z serwisem. 

 

Naprawa:  

Tylko specjalistyczny serwis jest uprawniony do wykonywania napraw urządzenia. Każda niewłaściwie 

wykonana naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo. Jeśli naprawa będzie konieczna, 

skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem podanym na końcu niniejszej instrukcji obsługi. 

 

Postępowanie z odpadami 
 

Kiedy urządzenie zakończy swój okres eksploatacji, należy postępować zgodnie z regulacjami 
dotyczącymi zwrotu i zbierania odpadów, które wynikają z Dyrektywy Komisji Europejskiej 2002/19/EC-
WEEE. Nigdy nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych śmieci komunalnych. Pomóż nam chronić 
środowisko. 

 

 

KONTAKT 
 

Wytwórca: 
B&B TRENDS, S.L 
C/ Catalunya, 24 P.l. Ca N’Oller 
08130 Santa Perpetua de Mogoda 
(Barcelona)  Hiszpania 
Tel: 93 560 67 05 
www.daga.eu                                  

Import/dystrybucja w Polsce: 
AP Plan Sp.J. 
Os. Wieniawa 57a 
64-100 Leszno 
Sklep medyczny: diaMedica              TEL: 65 619 3855 

www.diamedica.pl 
 

 

Tłumaczenie treści instrukcji obsługi urządzenia na język polski jest własnością intelektualną AP Plan i jest chronione 
prawem. Wykorzystywanie w całości lub we fragmentach bez pisemnej zgody AP Plan jest niedozwolone. 

Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-26 


