DESCRIPTION
OF THE
APPLIANCE
a készülék
leírása
11 -- Fűtő
panel
Heating
panel
22 -- Vezérlő
egység
Control switch
Plug connector
3 - Csatlakozó
dugó
Socket connector
44 -- Csatlakozó
aljzat

INSTRUCTIONS
FOR USE
használati útmutató
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UTASÍTÁS AZ ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA AZ EU JOGSZABÁLYOKNAK
MEGFELELŐEN 2002/95 EG - 2002/96 EG - 2003/108 EG
INFORMATION
Ha a készüléken a fenti ábrán jelzett áthúzottUSER
szemetes
jelzést látja, az arra utal, hogy a készüléket az elhasználódás
után
újra kell hasznosítani.
Ezof
aztLegislative
jelenti, hogy a Decree
felhasználónak
a készülék
elhasználódását
követően, át kell adni
according
to Art. 13
n. 151
of 25 July
2005, “Implementation
azt egy hulladék újrahasznosítással foglalkozó szervezetnek, vagy új készülék vásárlásakor a vásárlás helyén a
of
Directives
2002/95/EC,
2002/96/EC
and
2003/108/EC
concerning
the reduction
kereskedőnek.
of azért
the van
useszükség,
of hazardous
substances
and electronic
equipment,
as
Erre
hogy a készülék
megfelelő in
és electrical
szakszerű újrahasznosítása
megtörténhessen
és annak
a környezetre
és az egészségre
esetlegesen ártalmas alkatrészei ne szennyezhessék tovább környezetünket.
well as their
waste management”
Amennyiben a felhasználó ennek nem tesz eleget, úgy a N.22/1997 (§ 50 ff N.22/1997) törvényben előírtak szerint
bírsággal súlytható.

The symbol of the crossed-out refuse container on the equipment and its packaging
indicates that the product, at the end of its service life, must be collected separately
from other waste. The user will therefore have to give the waste equipment to appropriate
collection centres for electrical and electronic equipment, or return the equipment to a
dealer when purchasing other similar equipment, in a ratio of one to one. The proper
differentiated collection of the discarded equipment which will then be directed to
recycling, processing or environmentally compatible disposal helps to avoid possible
negative effects on the environment and health and favours the reuse and/or recycling
of the material of which the equipment is made.
The unlawful disposal of the product by the user entails the application of fines
provided for in the current regulations.

Via Spiazzi, 45 - 24028 PONTE NOSSA (Bergamo)
Tel. 035 705711 r.a. - Fax 035 705760
http://www.ardes.it - e-mail:ardes@ardes.it
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fig. 1

This product has been manufactured in conformity with current
A
készülék
az and
EECthe
73/23
szabályozásoknak
az
EEC
73/23 megfelel
regulations
subsequent
additional EEC
EEC
93/68
kiegészítéseket
is
beleértve.
93/68 regulation.
Model
Model
411
411M
412
413
422
422M
423
424
415
4011
4011M
4022
4022M
4015

Méretek
Anyag
összetétel
Dimensions
Composition
150 x 80
100% L
190 x 80
100% L
150 x 80
50% L + 50% P
150 x 80
100% P
150 x 160
100% L
190 x 160
100% L
150 x 160
50% L + 50% P
150 x 160
100% P
150 x 120
100% L
150 x 80
100% L
190 x 80
100% L
150 x 160
100% L
190 x 160
100% L
150 x 120
100% L
W=
wool
P=
Polyester
W=gyapjú P=poliészter

Volt
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

Hz
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Watt
60
60
60
60
2 x 60
2 x 60
2 x 60
2 x 60
60
60
60
2 x 60
2 x 60
60

Read the instructions carefully
OLVASSA
EL FIGYELMESEN
ALÁBBIAKAT.
Lay the underblanket
between theAZ
sheet
and the mattress.
Insert the plug connector into the socket connector of the panel using as reference
the arrowsadirection
(See
fig. 1).
Helyezze
takarót a
matrac
és paplan közé.
Do
not
place
the
control
under
pillow or under
the underblanket
Csatlakoztassa a konektrokatthe
a nyílaknak
megfelelően.
(lásd. fig.itself
1) when it is
switched on.
Ne helyezze a vezérlő egységet a paplan vagy a párna alá, ha a készülék be
If youkapcsolva.
wish to hold the right warm during the night, select position 1 on the control.
van
Switch on the underblanket about an hour before going to bed and select position
Kapcsolja be a készüléket és válassza ki az “1” alacsony fokozatot, ha az este
2 on the control.
folyamán
jó melegben szeretne aludni.
Do not use it folded up.
Ha a takarót 1 órával a lefekvés előtt már bekapcsolja, válassza a 2-es állást.
Do not use it when it is wrinkled.
A szabályzó automatiksan beállítja a hőmérsékletet a készülék ki-be
Do not tuck in the wired area.
kapcsolása közben.
Do not use pins.
Használat
ne hajtogassa össze.
Do not use közben
it when wet.
Ne
hajtsa
a készüléket
behálózó
Do not
useössze
it for persone
who are
helpless,fűtőszálakat.
insensitive to heat, or for small children.
Wash
it
only
by
hand
at
not
more
than
40°C
and try not to immerse the connector
Ne használja nedvesen.
in water.
Ne
használja a készüléket közvetlenül a földön.
Do not dry-clean.
Ne használja magatehetetlen személyek, melegre érzékenyek, vagy kisDo not machine-dry.
gyermekek
számára.
Use only as a underblanket, not as a blanket.
A vezérlőnek négy állása van 0-1-2-0 A 0 állásba a készülék ki van kapcsolva,
UseI aonly
on top of
mattress,
notfokozatot
on hard surfaces
az
minimum
a IIa a
maximum
jelenti. without a mattress, on a net,
slats or the floor.
Mielőtt elcsomagolja győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően kihült
The control at the end of the cable carries a switch with four positions: 0 - 1 - 2 - 0.
Ha nem használja tartsa a takarót az eredeti csomagolásban, száraz helyen.
The underblanket is off when the switch is in either 0 position. Position 1: lowest
Ne
tegyen ráposition
semmilyen
nehéztemperature.
tárgyat.
temperature,
2: highest
Ne
gyakoroljon
erős
nyomást
készülékre.
Before
folding the
appliance
for adisposal,
make sure that it has been cooled off.
When
the
appliance
has
been
disposed
you
must avoid
to produce folds,
Ez a készülék nem orvosi (kórházi) használatra
készült.
overlapping some weights on it.
This appliance is not meant for hospital use.

INSTRUCTIONS
FOR USE
használati útmutató

UNDERBLANKET
ÁGYmelegítõ
TAKARÓ

morpheo
ART. 411 / 422

Read
this booklet carefully.
OLVASSA EL FIGYELMESEN
A MELLÉKELT
ItHASZNÁLATI
contains ÚTMuTATÓT
important
A KÉSZÜLÉK
BIZTONSÁGOS
instructions
for a safe
HASZNÁLATÁHOZ
ÉS A MEGFELELŐ
installation,
use and
KARBANTARTÁS
ÉRDEKÉBEN.

maintenance.

IMPORTANT
INSTRUCTIONS TO
EZ AZ ÚTMuTATÓ FONTOS
INFORMÁCIÓKAT
BE KEPT FORTARTALMAZ
FUTURE
KÉRJÜK ŐRIZZE MEG!
REFERENCE

A vásárláskor kapott számlát, a jótállást és a használati útmutatót őrizze meg
Keep handy the guarantee, receipt of payment and these instructions for
esetleges későbbi felhasználásra.
future use and reference.
After removing the packaging, check the appliance for any signs of
A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készüléken nem
damage. In case of visible damage, do not use it and contact a qualified
található sérülés. Látható sérülés esetén, ne használja azt, minden esetben
technician.
forduljon szakemberhez.
Keep all parts of the packaging out of the reach of children. The
appliance is not a toy: it is an electrical device and must be treated with
A csomagolás egyes részeit ne hagyja kisgyermek számára elérhető helyen.
the necessary caution.
Before connecting the appliance, make sure that the power supply
A készülék nem gyerekjáték, elektromos berendezés, ezért fontos a
voltage matches the indication on the data plate.
biztonsági előírások betartása.
If the plug and socket are not compatible, have the socket replaced with
a suitable type by skilled persons. Do not use adapters or extension
A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség
cables which do not meet current safety standards or that exceed the
megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
current carrying capacity limits.
Disconnect the appliance from the power supply socket whenever it is
Ha a hálózati csatlakozó nem megfelelő, ezt csak hozzáértő, képzett
not in use.
szakember által lehet kicserélni. Ne használjon olyan adaptert vagy
Do not tug on the power cable or on the appliance itself to remove the
hosszabbító kábelt, amely nem felel meg a biztonsági előírásoknak vagy nem
plug from the socket.
rendelkezik a készülék áramellátáshoz szükséges kapacitással.
The use of any electrical appliance requires that a number of basic rules
are observed, namely:
Ne rántsa meg erőssen a kábelt vagy magát a készüléket a csatlakozó hálózat- Never touch the appliance with wet or humid hands.
ból való eltávolításához.
- Do not let unattended children and invalids handle the appliance.
- Do not leave the appliance exposed to weathering (rain, sun).
Elalvás előtt kapcsolja ki a készüléket.
- Do not subject it to rough handling.
The power cable should be extended to its full length to avoid
Az elektromos készülékekre vonatkozóan vannak bizonyos általános
overheating.
szabályok, melyek betartása minden esetben kötelező:
In case of a breakdown or malfunctioning of the appliance, disconnect it
at once. Do not attempt to repair it.
Soha ne érintse a készüléket vízes vagy nedves kézzel!
If you decide you do not want to use this appliance any longer, disable
Soha ne használja a berendezést mezítláb.
it by cutting the power cable - of course, after disconnecting it from the
Soha ne hagyja a készüléket gyermek vagy nem hozzáértő személy számára
socket.
elérhető helyen, felügyelet nélkül!
If the power cable gets damaged, have it replaced only at a qualified
Ne tegye ki a készüléket szélsőséges időjárásnak! (erős napsütés, eső)
technician.
Ne tegye ki a berendezést erős ütésnek vagy más durva fizikai
behatásoknak!

WARNINGS
figyelmeztetés
The appliance
has beenkábelt
designed
andhosszában
manufactured
operate as
a
Húzza
ki a hálózati
teljes
az to
esetleges
túlmelegedés
underblanket.
Any
other
use
is
considered
inappropriate
and
dangerous.
elkerülése érdekében.
Use
the underblanket
only together
with thearra,
control
supplied
with it. kábel meg
A
tartós
használat érdekében,
ügyeljen
hogy
a hálózati
Do
not use the appliance out of doors.
ne sérüljön.
For a
safety
the applianceannak
shouldcseréje
never becsak
opened.
Ha
kábelreasons,
mégis megsérülne,
a megfelelő szervizben
Place
the
appliance
on
a
flat
surface
during
use.
szakember által lehetséges.
Dokészülék
not run the
appliancemeghibásodása
on continuous current.
A
esetleges
esetén, elsőként húzza ki a dugót
Not
to use on analjzatból.
adjustableNe
bed:probálja
in contrary
case, verifya that
the blanketminden
and
a csatlakozó
megjavítani
készüléket,
the
cable
cannot
be
catched
or
blocked,
as
for
example
in
the
hinges.
esetben forduljon a gyártó által megjelölt szervizhez.
If in berendezés
spite of properháztartási
handling malfunctioning
occur,
do not try
to operate
A
használatra should
készült.
Egyéb
más
jellegű
the
appliance,
but take it at toés
qualified
használata
balesetveszélyes
tilos. technician.
Ha a megfelelő és rendeltetészerű használat ellenére a készülék
meghibásodna soha ne próbálja megjavítani, minden esetben forduljon a
gyártó által megjelölt szervizhez, ahol megfelelő szakembereket talál a hiba
mielőbbi szakszerű kijavítására.

CLEANING
MAINTENANCE
TISZTÍTÁSAND
ÉS KARBANTARTÁS
The
not különösebb
require special
maintenance. Just check it, the flex
Ez aunderblanket
készülék nemdoes
igényel
karbantartást.
and the control regularly for any signs of wear or damage.
Mindig
húzzaany
ki such
a készülék
a fali has
aljzatból,
mielőtt megkezdi
If
you notice
signs orcsatlakozóját
if the underblanket
been misused,
take it to
tisztítást.
a service
centre for an inspection before using it again.
Do
not dry-clean
or use ezt
chemical
solvents.
Theyamight
damage
the
Olvassa
el figyelmesen
az útmutatót
mielőtt
takarót
tisztítaná.
underblanket and make it unsafe to use.
SOHA NE
HELYEZE
A VEZÉRLÉST
VÍZremove
ALÁ. the detachable control by
Before
washing
or cleaning
it in any way,
pulling its plug out of the connector on the underblanket.
A tisztítás után hagyja a készüléket jól megszáradni.
Never immerse the control in water. If necessary, you can clean it using a
soft, slightly damp cloth.
Mossa a takarót kézzel meleg vízben, de ez ne legyen 40 C-nál melegebb
és
ügyeljen
arra, hogy by
a hand
csatlakozót
merítse
víz alá.
Ne max
centrifugázza.
Wash
the underblanket
in warmnewater,
not above
40°C
and try
Ne vasalja.
Ne használja
vízesen.
not
to immerse
the connector
in water. Do not squeeze or wring out. Let it drip
dry without folding it. Do not iron it. Do not use when wet.

CERTIFICATE
OF GUARANTEE
GARANCIA
Ellenőrizze
dobozon
típusszámot.
Check the abox
of youra model

411 411M 412 413 422 422M 423 424 415
Garanciális feltételek:
4011
4011M 4022
4022M 4015
Terms
andidő:
Conions
Garancia
36 hónap a vásárlás dátumától számítva.
The
term of this
is 36 (thirtysix)
months from the
date
of purchase.
A garancia
csakguarantee
a készülékhez
kapott garancialevéllel
és a
vásárlást
igazoló
This
guarantee
applies
only if it has been duly filled in and is submitted with
számlával
együtt
érvényes.
the
receipt showing
the date
of purchase.
A garancia
a készülék
azon
alkatrészeire és azok javítására vonatkozik,
The
guarantee
covers
the
replacement
or repair of parts making up the
melyek gyártási hibából adódóan meghibásodtak.
appliance
which
were faulty
source
due toazmanufacturing
A garancia
a garancia
idő at
alatt
kizárólag
arra jogosult faults.
szakszervízekben
The appliance must be taken to one of our service centres together with this
történő javításokra érvényes.
certificate of guarantee and the legal receipt.
A garanciaidő
után the
a appliance
gyártó (térítés
ellenében)
alkatrészt
After
the guaranteelejárta
has expired,
will be repaired
against
biztosít, az esetlges további javításokhoz a jogszabályokban előírt feltételek
payment.
mellett.
The
manufacturer declines any responsibility for damage to persons, animals
A property
gyártó elhárít
minden
felelősséget
a készülékben
bekövetkezett
sérülésekre
or
due to
misuse
of the appliance
and failure
to observe the
vonatkozóan,
melyek
a instructions.
készülék nem rendeltetésszerű használatának
directions
contained
in the
eredményeként okozták a meghibásodást, vagy nem tartották be a mellékelt
Limits
használati útmutatóban leírt utasításokat.
All rights under this guarantee and any responsibility on our part will be
voided
if the appliance has been:
Korlátozások:
-Amishandled
by unauthorized
persons
garancia valamint
a gyártó felelőssége
megszűnik, amennyiben a készülék:
--improperly
used,
stored
or
transported.
nem megfelelő szakember által szét lett szerelve
The
guarantee
doeslett
not
cover damage
to thehasználata
outward appearance
or any
- nem
megfelelően
szállítva,
tárolva vagy
nem a rendeltetésének
other that does not prevent regular operation.
megfelelő volt.
If any faults should be found despite the care taken in selecting the materials
A garancia
sérülésre,
törésre
and
in creating
the product,
or nem
if anyérvényes.
information or advice are required, call
Ha
a
megfelelő
összeszerelés
és a felhasznált anyagok minőségének
Ardes.
ellenére a készülék mégis meghibásodna, forduljon a területileg illetékes
szakszervízhez
vagyIN
képviselethez.
N.B.:
VALID ONLY
ITALY
OUTSIDE ITALY, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DEALER
SELLER'S STAMP
Date of sale
MP 95239
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