Comfort en Warmte
Infraroodverwarming

Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen
Neem een paar minuten om deze richtlijnen te lezen en vertrouwd te raken met uw RugBuddy.
Dit draagt ertoe bij dat u jarenlang kunt genieten van probleemloze warmte.
•

RugBuddy is alleen voor gebruik binnenshuis via geaard stopcontact.

•

Bedek de verwarming nooit met matrassen of andere isolerende materialen (bijv.
dikke dekbedden, zitzakken, enz.), deze houden de warmte tegen en verhogen de
temperatuur onder het tapijt.

•

Alleen gebruiken in combinatie met tapijt of vloerkleed.

•

Gebruik uitsluitend opengevouwen.

•

Voorkom dat kinderen, personen of dieren die immobiel of ongevoelig zijn voor
warmte op het verwarmde tapijt gaan slapen of liggen voor langere duur.

•

Gebruik geen andere verwarmingstoestellen bovenop het verwarmde tapijt.

•

De verwarmingsmat heeft een draagkracht van 100 kg/cm², plaats geen zwaardere
voorwerpen op de verwarmingsmat in verband met kans op beschadiging.

•

Steek geen scherpe voorwerpen in het verwarmde tapijt.

•

Stekker uit het stopcontact voor het nat reinigen van uw tapijt.

Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen
•

Gebruik de RugBuddy niet om uw tapijt te drogen (ter bescherming van uw tapijt en
kleur).

•

Schakel de RugBuddy niet aan als deze is beschadigd. Bij beschadiging niet
repareren.

•

Als het snoer beschadigd is moet de RugBuddy worden vernietigd.

•

In geval van schade of in het onwaarschijnlijke geval van een fout, is het mogelijk dat
de aardlek eruit kan springen. Mocht dit gebeuren, haal dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op via +31(0)117-401500.

•

De tapijtverwarming mag uitsluitend worden gebruikt indien de vloer onder uw
woonvloer een betonnen/stenen ondervloer en/of soortgelijk materiaal is.

Wij raden u tevens aan de Rugbuddy voor elk gebruik te testen:
1.

Steek de stekker in een geaard stopcontact

2.

Druk op de ‘RESET’ knop

3.

Druk op ‘TEST, de ‘RESET’ knop moet eruit springen

4.

Druk voor gebruik opnieuw op de ‘RESET’ knop

NIET GEBRUIKEN ALS DE TEST FAALT

Contactgegevens
Speedheat Nederland B.V.
Dr. Huizingastraat 28c
4507 AB Schoondijke
+31 (0)117-401500
Exclusief voor Speedheat Nederland B.V. vervaardigd door:
Klimax Manufacturing (Pty) Ltd. (ISO 9001:2008)
Voldoet aan:
IEC 60335-1 & IEC 60335-2-106

