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Elektriskais palags-sega 

Lietošanas instrukcija 

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

Produkta lietošana 

1. Novietojiet palagu uz jūsu gultas/ matrača. Kabelim un vadības pultij jābūt Jums ērti sasniedzamiem. 

2. Pārliecinieties vai palaga izmērs ir atbilstošs jūsu gultas/ matrača izmēram. 

3. Izklājiet palagu uz gultas/ matrača tā, lai vads nepaliktu zem segas. Vadam ir jābūt ārpus gultas. 

Pārliecinieties, lai tas nepaliek zem spilvena vai citā vietā, jo guļot varat nemanot nomainīt sildīšanas 

režīmus. 

4. Pirms uzsākat lietot palagu pārliecinieties vai vadības pults ir uz režīmu „0” – izslēgts. Tikai tad, kad 

pults ir ieslēgta uz šo režīmu, jūs varat palagu pievienot elektriskajai strāvai. Palagu lietojiet telpās, 

kur nav paaugstināta mitruma, pastiprinātas aukstā gaisa masas no logiem un durvīm. 

5. Tālvadības pults režīmi: 

 „1” – minimāls situma līmenis; 

 „2” – vidējs siltuma līmenis; 

 „3” – maksimāls siltuma līmenis. 

Piezīme: Mēs iesakām pirms gulētiešanas izvēlēties „2”vai „3”līmeni uz pāris minūtēm, bet kad gulta ir 

iesilusi un jūs dodaties gulēt tad uzlikt „1” līmeni, kas uzturēs siltumu līdz rītam. 

6. Ja jūs nelietojat palagu, tad vispirms ar vadības pulti izslēdziet siltuma režīmu un tikai tad atvienojiet 

kabeli no elektriskās strāvas. 

Uzmanību: 

 Lietojiet šo produktu kā tas noteikts instrukcijā.  

 Pirms lietošanas izklājiet palagu, pēc lietošanas salociet to. 

 Palagam ir izstrādāta īpaša sistēma, kas pasargā to no pārkaršanas. Pie jebkura mazākā bojājuma vai 

riska pārkarst palags automātiski atvienojas no sildīšanas režīma. 

Tīrīšana un glabāšana: 

Ja uz palaga ir pleķi vai nelieli netīrumi izmantojiet tīrīšanai tīru sūklīti. Jūs varat izmantot tīrīšanas 

līdzekļus, kas ir paredzēti vilnas audumu tīrīšanai. Uzlejiet tīrīšanas līdzekli tieši uz traipa, un tad ar sūklīti 

un remdenu ūdeni iztīriet vai vispirms izšķīdiniet traipus remdenā ūdenī. Ja Jūs izmantojat metodi, kad 

tīrīšanas līdzeklis tiek uzliets uz traipa, pirms esat beidzis tīrīšanu pārliecinieties vai līdzeklis ir pilnībā 

izņemts no palaga. Lai nosusinātu lieko ūdeni no izmazgātās vietas izmantojiet divus, sausus dvieļus, lai tie 

absorbē lieko ūdeni. Palagu varat izžāvēt, izklājot sausā, ēnainā vietā uz līdzenas virsmas.  
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Tehniskie parametri 

 Voltāža: 220-240V / 50Hz. 

 Jauda: 60W. 

 Palaga izmērs: 80x150cm. 

 Elektroaizsardzības klase: II 

Uzmanību! 

 Katru dienu palagu uzklājiet pa jaunu uz jūsu izvēlētās gultas/ matrača un pārliecinieties, ka nav krokojumu. 

 Izmantojiet tikai zem parastā kokvilnas vai cita materiāla palaga.  

 Neiesakām lietot palagu uz dīvāniem, ja tomēr ir paredzēts lietot tiešu uz dīvāniem, tad pārliecinieties, ka tas tiek akurāti 

izklāts un nav nakts laikā, jo pastāv iespēja to saplēst. 

 Pārliecinieties vai zem palaga nepaliek kabelis, pirms pievienojiet palagu strāvai un dodaties gulēt. Pārliecinieties vai 

palaga izmērs atbilst jūsu gultas/ matrača izmēram 

 Palags nav paredzēts lietošanai maziem bērniem vai personām, kas ir nejūtīgas pret karstumu. Nelietot dzīvniekiem.  

 Maziem bērniem ļaujiet spēlēties uz palaga tikai pieaugušo uzraudzībā. 

 Ja palags netiek lietots – izslēdziet to ar vadības pulti un pēc tam atvienojiet no strāvas. 

 Nelokiet, nerullējiet šo palagu! 

 Neizmantojiet segas tuvumā adatas un citus asus priekšmetus. 

 Pārbaudiet vai elektriskās strāvas spriegums jūsu dzīves vietā ir tāds kā noteikts precei. 

 Vadības pultij un kabelim ir jābūt iespējami tālu no gultas. 

 Neizmantojiet palagu, ja tas ir slapjš vai mitrs. 

 Kad palags ir pieslēgts elektrotīklam gultas veļa var palikt uz gultas, bet uzmanieties, lai uz gultas nenonāk smagi 

priekšmeti, piem., somas vai kastes ja palags ir pievienots elektriskajam tīklam. 

 Palagu izklājiet tā, lai tā nav zem/uz spilveniem. 

 Nemazgājiet vai nežāvējiet segu ar veļasmašīnu/žāvētāju. Nekad neļaujiet tai nonākt saskarē ar ūdeni. Ķīmiskās vielas, 

kas paredzētas dažādu audumu/ materiālu tīrīšanai var nodarīt kaitējumu izolācijas materiālam ar ko ir pārklāts palags. 

 Personām, kam ir paaugstināta svīšana, ir stingri aizliegta lietot šo palagu. 

 Ja lietojot šo palagu jūs novērojat kaut kādas izmaiņas, piem., alerģisku reakciju savā organismā, nekavējoties pārtrauciet 

lietot šo produktu. 

 Regulāri pārbaudiet vai kabelī un/ vai tālvadības pultī nav novērojami bojājumi, kas var izraisīt elektrošoku. 

 Neizmantojiet palagu ūdens gultām. 

 Pārslēdzot siltuma režīmus no vienas pozīcijas uz citu, iespējams, jūs redzēsiet iedegamies zilganu gaismu vadības pultī. 

Tas nav defekts, tā ir normāla blakusparādība. 

 Palags ir paredzēts lietošanai tikai mājas apstākļos. Tad nav paredzēts, piem., medicīnas iestādēm. 

 Neatvienojiet kontaktdakšu no elektriskās strāvas, velkot aiz vada, bet turot kontaktdakšu. 

 Nelietojiet palagu, ja jums ir mitras vai slapjas rokas. 

 Pirms produkta lietošanas konsultējieties ar savu ārstu (īpaši ja jums ir jūtīga āda), jo ilgstoša šī produkta lietošana var 

izraisīt jūtīgas ādas savainojumus. 

 Palagu nedrīkst lietot slimi cilvēki, visupirms konsultējieties ar ārstu. 

 Ja lietojat šo palagu jūtaties neērti, ir sāpīga vai dedzinoša sajūta – nekavējoties pārtrauciet lietot šo produktu un 

atvienojiet to no elektriskās strāvas. 

 Nekad nelietojiet palagu, ja esat alkohola reibumā vai, ja esat lietojis medikamentus ar nomierinoši efekti, tas samazina 

ādas jūtīgumu un jūsu modrību. 

 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. 

 

Apkārtējās vides aizsardzība 

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, 

bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. 

Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs 

ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci 

iegādājāties.  Importēts no Čehijas Republikas 
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