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Instalace: 
 
Při převzetí zboží prosím zkontrolujte, zda je deska/podložka v dobrém stavu, zda nedošlo k 
poškození při přepravě. Uvedení do provozu může být provedeno pouze v případě, že nedošlo k 
poškození při přepravě. 

 
Plastová deska nebo plstěná podložka se síťovou zástrčkou nebo síťovým adaptérem: 
Zasuňte zástrčku do běžné domácí zásuvky 230V. 

 
Plastová deska nebo plstěná podložka se zástrčkou do auta nebo svorkami baterie: 
Ty musí být připojeny ke zdroji s příslušným provozním napětím 12V nebo 24V. Polarita není 
důležitá. 

 
Vyřadit z provozu: 
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte či odpojte napájení. 

 

Důležité informace pro první spuštění! 
 
Výkon vyhřívané lehací plošiny je navržen pro nepřetržitý provoz a přizpůsoben tepelným nárokům 
zvířat. Pokud chcete lehací plošinu provozovat na studeném povrchu (např. kamenná podlaha) 
nebo venku, může trvat dlouho (i několik hodin), než ucítíte vyzařování tepla. 
POZOR: Zahřátí je sotva znatelné, ale zcela postačující, protože teprve když si zvíře lehne na 
podložku, vzniká pro zvíře příjemné hromadění tepla! 
Pokud chcete zkontrolovat funkci podložky, položte přes zapnutý lehací podložku tenkou deku. Asi 
po 30 minutách sáhněte pod deku na nahřívacím podložce, nyní ucítíte ohřev výhřevné podložky. 

Péče: 
Vyhřívanou podložku můžete čistit běžnými čisticími prostředky. 
Pokud chcete vyhřívanou podložku čistit vlhkým hadříkem, nejprve odpojte zástrčku ze sítě. Znovu 
připojte k síti až po úplném vyschnutí. 

 
Záruční podmínky: 
Záruka je 24 měsíců na materiál a pečlivé zpracování. Záruční nárok zaniká, pokud je se 
zakoupenou věcí nesprávně zacházeno, např. byl přetížen poškozením kousnutím. 

 
Pokud se přehřeje v důsledku přílišného zakrytí, lehací plocha se zdeformuje a na to není 
poskytována žádná záruka! 
Záruka začíná předáním zařízení, které je nutné doložit fakturou.
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Důležité poznámky pro uživatele: 
 
● Podložku překryjte pouze tenkou, teplo propustnou vrstvou! 
● Nepropichujte, nezalamujte, neprovozujte ve vlhkých prostorách nebo ve vodě. 
● Výrobek používejte pouze jako místo na ležení pro zvířata. 
● Ujistěte se, že lehací plocha/podložka včetně přívodního vedení nemůže být zvířetem 

poškozena. 
● Má smysl provozovat lehací plochu/podložku s časovačem, abyste se vyhnuli zbytečným 

provozním hodinám. 
 

Pokud nastane jedna z následujících situací, musí být lehací podložka odpojena od sítě nebo 
napájení a zlikvidována, protože oprava není možná nebo nerentabilní:jde-li k některému z 
následujících, je třeba výhřevnou podložku odpojit od napájení resp. 
odpojen od napájení a zlikvidován, protože oprava není možná nebo není rentabilní: 
 
● Nepoužívejte, pokud je vnější izolace adaptéru nebo lehací plošiny viditelně  poškozená! 
● Při poškození adaptéru nebo lehací plochy/podložky již nelze zaručit bezpečnou funkci a 

bezpečnost pro zvíře. 
● Zařízení je nepoužitelné, když již nevydává teplo. 

 
Likvidace: 
 
Výrobek je v souladu se směrnicí RoHS 2002/95 EC a HG 1037/2010. 
Veškerá elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně od komunálního 
odpadu prostřednictvím určených sběrných míst. 
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému REMA 
SYSTEM. 

 
 
 
 
 

Pokud chcete zkontrolovat funkci podložky, položte přes zapnutou výhřevnou desku tenkou 
deku. Asi po 30 minutách sáhněte pod deku na desce, nyní ucítíte ohřev výhřevné desky. 

 
 

 


