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I. Zastosowanie

Elektryczna mata grzewcza sterowana pilotem, przeznaczona jest do podgrzewania blatu stołu do masażu 
o wymiarach maksymalnych 70 x 180 cm. Mata posiada praktyczne uchwyty mocujące do blatu stołu. W celu 
zachowania komfortu, na matę należy położyć dodatkowe pokrycie ochronne.

II. Budowa maty grzewczej

 Mata zbudowana jest ze spirali grzewczej wbudowanej w tkaninę (1). Do maty załączony jest kabel 
zasilający z pilotem (2) umożliwiającym sterowanie procesem podgrzewania. Mata posiada wszyte na 
narożach 4 gumy umożliwiające szybki montaż na blacie stołu (3). Kabel zasilający posiada dodatkowo 
wtyczkę (4) łączącą ją z gniazdem wbudowanym w macie (5). 

III. Obsługa

1. Przed pierwszym użyciem, należy połączyć przewód zasilający z matą grzewczą. 
2. Następnie należy zamocować matę na stole za pomocą 4 uchwytów gumowych.
3. Na matę warto położyć dodatkowe pokrycie np. frotte, olejoodporne, zwiększające higienę i komfort 
  masażu.
4. Podłączyć matę do gniazdka zasilającego 230V.
5. Włączyć ogrzewanie blatu poprzez naciśnięcie przycisku ON/OFF na pilocie.
6. Ustawić żądaną temperaturę wciskając przyciski znajdujące się pod ikoną HEAT '+' lub '-' (7) 
  w przedziale 1 do 10. Mata rozgrzewa się do maksymalnej temperatury 32° C.

 7. Ustawić funkcję auto wyłączenia wciskając przyciski znajdujące się pod ikoną AUTO OFF '+' lub '-' (8), 
 w przedziale 1 do 10. Cyfry reprezentują liczbę godzin. Domyślnie ogrzewanie wyłączy się po 1 godzinie. 
 Jeśli ustawimy np. 3, podgrzewanie automatycznie wyłączy się po 3 godzinach itd.
8. Gdy ogrzewanie w blacie wyłączy się automatycznie, można je zresetować wciskając ponownie   
  przycisk ON/OF (6). 
9. Jeżeli na wyświetlaczu pilota (9) zaświeci się literka 'F' , należy odłączyć pilot od stołu i gniazdka   
  sieciowego, poczekać minimum 20 sekund i podłączyć go ponownie.

IV. Ważne informacje dotyczące użytkowania

1. Matę można włączać do gniazdka tylko w stanie rozłożonym.
2. Maty nie można prasować żelazkiem ani rozgrzewać za pomocą innych źródeł ciepła.
3. W pobliżu maty nie można używać ostrych przedmiotów.
4. Maty nie wolno prać.
5. Czyszczenie maty może odbywać się wyłącznie za pomocą miękkiej ściereczki i niewielkiej ilości   
  detergentu. 
6. Suszenie powinno odbywać się w stanie rozłożonym. Nie wolno stosować wirówek, suszarek lub innych 
  urządzeń do suszenia lub prania.

V. Parametry techniczne

 Wymiary po rozłożeniu: 185cm x 76cm
 Zasilanie: 230V
 Moc: 105W
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