Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen
Gefeliciteerd met de aanschaf van de dunste draagbare tapijtverwarmer ter wereld!
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.
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RugBuddy is alleen voor gebruik binnenshuis via geaard stopcontact.
De tapijtverwarming mag uitsluitend worden gebruikt indien er een zand-cement
en/of betonnen ondervloer is.
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.
Stekker uit het stopcontact voor het nat reinigen van uw 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.
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.
Wij raden je tevens aan de Rugbuddy voor elk gebruik te testen.
De instructies vind je op de achterzijde.

NIET GEBRUIKEN ALS DE TEST FAALT

Instructies bij regelmatig gebruik

Snelstart instructies na ontvangst
1. Haal de Rugbuddy uit de verpakking (afb. 1.1). Rol
de Rugbuddy uit op de vloer. Product niet gevouwen gebruiken! De test mag plaatsvinden zonder
tapijt erover.
2. Stop de geaarde stekker in een geaard stopcontact (afb. 1.2). Het product staat standaard uit.

1. Leg op je vloer een ondertapijt dat iets breder is
dan de Rugbuddy tapijtverwarming (afb. 1.1). Rol
de Rugbuddy uit op het ondertapijt. Plaats een
passend vloerkleed/karpet over de Rugbuddy.
Afb. 1.1

Afb. 1.1

3. Druk op de grote ovale knop (triggerknop) om in
te schakelen (afb. 1.3). Het rode lampje brandt
om aan te geven dat alles in orde is en dat de

2. Druk de grote ovale knop (triggerknop) in
(afb. 1.2). Het rode lichtje gaat nu branden en de
tapijtverwarming werkt. Na ca. 10 minuten voel
je de warmte. Geniet ervan zolang je wilt.

verwarming werkt.
4. Druk na een paar minuten het ronde ‘test-knopje’ in (afb 1.4). Je hoort een klik, de grote knop
springt uit en het rode lichtje dooft.

Afb. 1.2

Afb. 1.2

3. Om de tapijtverwarming uit te schakelen druk je
op het ronde knopje (afb. 1.3). Het rode lampje
dooft; dit betekent dat de tapijtverwarming uit is.

WAARSCHUWING:
Als de triggerknop niet is ingedrukt en het rode lichtje
is uit en/of de tapijtverwarming blijft koud dan is er
mogelijk een volgend probleem:
• De stroomonderbreking werkt niet
• Mogelijke schade aan de verwarming:
bescherming wordt geactiveerd.
• Er stroomt geen elektriciteit naar het product
LET OP! De verwarming werkt nooit gedeeltelijk.
Het werkt óf wel óf helemaal niet.
Repareer de tapijtverwarming nooit zelf!

Afb. 1.3 Afb. 1.3

Afb. 1.4

Herhaal stap 1-3 voor dagelijks gebruik.
Afb. 1.3

Mocht je een probleem ondervinden
bel dan naar Speedheat Nederland B.V.
Tel: 0117 - 401 500

