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Ръководство на потребителя за отоплителна 
подложка Beurer HK 25/HK 35/HK 63 

 

  
 

1. ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ 
 

 

Не използвайте игли. 

 

Не избелвайте. 

 

Не използвайте в сгънато 
или нагънато състояние.  

Не центрофугирайте. 

 

Да не се използва от деца 
под 3-годишна възраст.  

Не гладете. 

 

Текстилът, използван за 
това устройство, отговаря 
на изискванията на    
Oeko-Tex Standard 100. 

 
Гладете на средна 
температура. 

 
Не перете. 

 
Не носете на химическо 
чистене. 

 
Машинно пране при 40℃.   

 
2. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
 

1. Щепсел 
2. Кабел 
3. Контролер 
4. Дисплей 
5. ВКЛ/ИЗКЛ и настройка на температурата 
6. Конектор 
3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 

▪ Да не се използва от хора, които нямат чувствителност към 
топлина или такива, които не могат да реагират на претопляне 
(диабетици, хора с кожни промени поради заболяване, хора с 

белези, хора, употребили болкоуспокоителни медикаменти или 
алкохол).  

▪ Да не се използва при деца под 3-годишна възраст. 
▪ Да не се използва от деца на възраст 3-8 години без контролерът да 

е бил регулиран от възрастен и детето да е инструктирано. 
▪ Да се използва от деца над 8 години и хора с физически или 

психични увреждания само под надзор. 
▪ Уредът да не използва като играчка от деца. 
▪ Уредът не е предназначен за използване в болнични заведения. 
▪ Не пробождайте материала с игли и остри предмети. 
▪ Не използвайте подложката в сгънато или нагънато състояние. 
▪ Не използвайте подложката мокра. 
▪ Да се използва само с обозначения на етикета контролер. 
▪ Електрическите и магнитни полета, излъчвани от уреда, могат да 

попречат на работата на пейсмейкър. Консултирайте се с лекар или 
производителя преди употреба. Сила на електрическото поле: max 
5 000 V/m, сила на магнитното поле: max 80 A/m, плътност на 
магнитния поток: max 0.1 militesla. 

▪ Не дърпайте, не усуквайте и не прегъвайте кабела. 
▪ Проверявайте продукта за признаци на износване или повреда 

преди употреба. 
▪ Когато уредът е включен, не поставяйте върху него предмети, 

както и други източници на топлина. 
▪ Електронните компоненти в контролера загряват при употреба на 

подложката. Не покривайте контролера и не го поставяйте върху 
подложката, когато е включена. 

 
4. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

▪ Уредът е предназначен за загряване на човешкото тяло. За да 
избегнете повреда на филмовото покритие и/или изолацията на 
кабелите, не използвайте подложката с масла и лосиони за тяло. 

▪ Забележка относно HK 63:  В подложката има 6 вградени магнита, 
които произвеждат хомогенно магнитно поле. 

 
5. РАБОТА С ПРОДУКТА 
 

5.1 Защитна система 
Отоплителната подложка е снабдена със защитна система. Тази сензорна 
технология осигурява защита срещу прегряване по цялата повърхност на 
отоплителната подложка с автоматично изключване в случай на повреда. 
Ако защитната система е изключила уреда, настройките на температурата 
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вече не светят при включване. Моля, имайте предвид, че поради 
съображения за безопасност отоплителната подложка вече не може да се 
задейства след възникване на повреда и трябва да бъде изпратена на 
посочения сервизен адрес. 
 
5.2 Първоначално използване 

▪ Свържете контролера към подложката. 
▪ Включете щепсела в изправен електрически контакт. 

 
5.3 Включване 
За да включите подложката, плъзнете ВКЛ/ИЗКЛ бутона и настройте 
температурата на позиция 1,2 или 3. Температурните настройки (4) светят 
при включване. 
 
5.4 Настройка на температурата 
 

0: ИЗКЛ 
1: Минимална температура 
2: Средна температура 
3: Максимална температура 
 

Забележка относно HK 35/HK 63: Тези модели имат функция за бързо 
загряване, която подгрява подложката по-бързо през първите 10 минути.  
 

Внимание: Ако използвате подложката в продължение на часове, 
препоръчваме да зададете най-ниска температура на контролера, за да 
избегнете прегряване и изгаряния на кожата.  
 
5.5 Автоматично изключване 
Отоплителната подложка е оборудвана с функция за автоматично 
изключване. Тя изключва загряването около 90 минути след първоначално 
включване. След това дисплеят за настройка на температурата започва да 
мига. За да може отново да се включи подложката, плъзгащият се 
превключвател за ВКЛ/ИЗКЛ и температурните настройки (5) трябва 
първо да се сложат на “0” (ИЗКЛ). След около 5 секунди е възможно да я 
включите отново. 
5.6 Изключване 
За да изключите уреда, сложете плъзгащият се превключвател за 
ВКЛ/ИЗКЛ и температурните настройки (5) на “0” (ИЗКЛ). Температурните 
настройки вече не светят. Ако няма да използвате отново уреда, изключете 
щепсела от контакта и разкачете контролера от подложката. 
 

6. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
 

Внимание: Преди почистване, изключете щепсела от контакта и разкачете 
контролера от подложката. Контролерът не трябва да има досег с вода или 
друга течност. 

▪ За да почистите контролера, използвайте суха кърпа, която не 
оставя власинки. Не използвайте химични или абразивни средства 
за почистване.  

▪ Текстилното покритие може да се почиства според символите 
върху етикета, като преди това трябва да се махне от подложката. 

▪ Използвайте влажна кърпа за почистване на пластмасовия 
защитен капак на подложката.  

▪ Самата нагревателна подложка не може да бъде прана в пералня, 
центрофугирана или сушена в сушилня, носена на химическо 
чистене, изстисквана, пресована или гладена.   

 

Внимание: Никога не включвайте подложката, за да я изсушите.  
 

Когато не използвате подложката за по-продължителен период от 
време, препоръчваме да я съхранявате в оригиналната ѝ опаковка 
(след като е напълно изстинала). Не поставяйте върху нея предмети. 

 
7. ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА 

 

Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в 
битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. 
Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране. 
 

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС 
(Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).  
 
8. КОРИГИРАНЕ НА ГРЕШКИ 
 

Проблем Причина Решение 
Температурните настройки не 
светят при правилно включен 
продукт. 

Защитната система е 
изключила продукта 
за постоянно. 

Занесете подложката и 
контролера в сервиз. 

 
 
9. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
 
В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец 
или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата 



 - 3 - 

бележка и кратко описание на дефекта. 
Приложими са следните гаранционни условия: 
1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В 

случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде 
удостоверена с касова бележка или фактура. 

2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на 
гаранцията. 

3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи: 
❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба). 
❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани 

трети лица. 
❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време 

на транспорт до сервизния център. 
❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване 

(маншети, батерии). 
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани 

от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно. 
 
Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg. 

https://polycomp.bg/poly/product-details/0006303462940?a=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0%2025502_BEU.html

