
 
 
 
 
 Felicitări pentru achiziționarea unui produs PEKATHERM. Vă mulțumim 
pentru încrederea acordată mărcii noastre. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile 
din acest manual pentru a asigura o utilizare în siguranță și pentru a obține performanță 
maximă de la produs. 
                                                                                                                        Echipa PEKATHERM 
 
 Produsul nu trebuie utilizat la persoane bolnave sau cu dizabilități, nici la 
persoane insensibile la căldură sau cu dizabilități fizice, senzoriale sau psihice.Nu 
trebuie utilizat de către copii, nici de persoane cu lipsă de experiență și cunoștințe în 
utilizarea sa. , cu excepția cazului în care aceștia nu au fost instruiți în mod 
corespunzător cu privire la utilizarea în siguranță a produsului de către o persoană 
responsabilă sau dacă butonul de comandă a fost reglat anterior de o persoană 
responsabilă. În orice caz, copiii trebuie întotdeauna supravegheați pentru a se asigura 
că nu se joacă cu produsul. 
. Nu utilizați sub influența alcoolului, somniferelor, sedativelor sau drogurilor 
Această familie de produse termice a fost echipată cu un sistem multiplu de siguranță: 
 
1) Circuit electronic de control digital. 
 Butonul de control a fost special dezvoltat și testat temeinic în combinație cu 
elementele de încălzire pentru a oferi utilizatorilor acestor produse garanții maxime de 
siguranță. Butonul de control încorporează un circuit electronic modern de înaltă 
precizie, care monitorizează constant temperatura părții de încălzire, precum și 
funcționarea generală a produsului. 
Dacă se detectează orice anomalie de funcționare sau temperatură excesivă în timpul 
utilizării produsului, unitatea de control va deconecta imediat și automat partea de 
încălzire și va indica această circumstanță prin aprinderea permanentă a luminilor 
indicatoare. În acest caz, trebuie să deconectați produsul, să nu-l mai utilizați și să 
contactați un service tehnic autorizat. 
2) Autostopul de siguranță automat. 
 Pentru a crește nivelul de siguranță în utilizare, în unitatea de comandă a fost 
încorporată funcția „Autostop”, constând într-o limitare a timpului maxim în care 
produsul poate funcționa continuu, fără ca butonul de pe unitate să fi fost apăsat. 
Această perioadă maximă a fost stabilită la 2h. Utilizatorul poate selecta alte perioade 
mai scurte, folosind butonul de selectare a timpului. După această perioadă, produsul se 
deconectează automat. In acest fel, se evita riscurile pentru utilizator derivate din 
ramanerea in contact cu partea de incalzire pentru o perioada indelungata, in timp ce se 
evita eventualele accidente cauzate de lasarea produsului conectat si nesupravegheat 
dupa terminarea utilizarii. 



Activarea Autostop presupune deconectarea părții de încălzire. Pe display-ul luminos 
rămâne aprins doar punctul digital (produsul nu se încălzește). Pentru a reconecta 
produsul și a-l încălzi din nou, pur și simplu apăsați din nou butonul de pornire/oprire. 
3) Elemente de încălzire de înaltă siguranță. 
 Elementele de încălzire utilizate în întreaga noastră familie de produse termice 
sunt înfăşurate dublu cu un element senzor integrat în interior. Folosesc o tehnologie 
specială care face imposibilă supraîncălzirea părții de încălzire. Daca, in cazul unei 
avarii sau folosiri gresite, temperatura produsului atinge sau depaseste valoarea maxima 
stabilita, elementul de incalzire se deconecteaza automat, evitand astfel orice risc de 
arsuri sau incendiu. 
  
  
 
 
Căldura excesivă aplicată în mod persistent pe piele poate provoca arsuri. 
 
 Pentru a garanta siguranța utilizatorului, temperatura atinsă de produse atunci 
când butonul de control este reglat la nivelul său maxim este temperatura maximă 
permisă de reglementările în vigoare. Produsul atinge temperaturi între 55ºC și 65ºC. 
(NOTĂ: Toate măsurătorile de temperatură au fost efectuate cu produsul acoperit 
complet și în condiții specifice de laborator, conform procedurilor descrise în standardul 
EN60335-2-81). 
 
 Amintiți-vă că produsele necesită un timp de încălzire de 30-45 de minute, 
până la atingerea temperaturii maxime. La modelele echipate cu încălzire rapidă, acest 
timp este redus la 10-15min. 
 
 Cea mai ridicată setare a temperaturii de pe butonul de control poate fi utilizată 
pentru încălzirea mai rapidă a produsului, dar nu trebuie niciodată folosită pe piele mai 
mult de 1 oră o dată. După acest timp, este indicat să reduceți treptat temperatura la un 
nivel mai scăzut. În orice caz și datorită funcției Autostop, produsul se va deconecta 
automat după 2 ore de funcționare neîntreruptă. Pentru utilizare prelungită, vă 
recomandăm să selectați întotdeauna nivelul minim de temperatură. 
 
 Efectul benefic al căldurii furnizate de acest tip de produs nu necesită 
temperaturi ridicate, dar este suficientă o căldură blândă. 
Totuși, dacă se întâmplă ca după folosirea prelungită a produsului să se răcească brusc, 
aceasta s-ar putea datora faptului că Safety Autostop încorporat în produs a fost activat 
pentru a evita o posibilă acumulare de căldură excesivă pe piele. 
Această familie de produse casnice a fost concepută pentru a genera o căldură blândă și 
plăcută care, pe lângă faptul că oferă un confort deosebit, are o acțiune deosebită de 
calmare asupra disconfortului, deoarece dilată vasele de sânge, favorizând circulația și 
relaxând mușchii. 
 
 Butonul de control a fost dezvoltat împreună cu elementele de încălzire, astfel 
încât combinația ambelor elemente să ofere cele mai bune performanțe. 



 De fiecare dată când circuitul este conectat, în timpul procesului de pornire, 
unitatea de control recunoaște partea de încălzire și trece la citirea și stocarea valorilor 
unei serii de parametri caracteristici ai părții de încălzire, care îi permit apoi să 
optimizeze funcționarea. și extrage beneficiile maxime. 
Butonul de control încorporează un circuit electronic modern capabil să regleze și să 
supravegheze constant și inteligent temperatura părții de încălzire, precum și să 
detecteze și să compenseze modificările temperaturii ambiante sau ale condițiilor de 
utilizare, garantând că temperatura părții de încălzire este întotdeauna constantă, 
indiferent de condițiile de mediu ale momentului. Cu alte cuvinte, iarna și vara, cald sau 
rece, produsul va ajunge mereu la aceeași temperatură. 
 
 Toți membrii acestei noi familii au fost proiectați cu putere sporită pentru 
încălzire rapidă. Puterea mare a acestor produse se aplica in primele minute de 
functionare, pentru a ajunge rapid la temperatura dorita. Apoi, în timpul utilizării 
ulterioare a produsului, puterea aplicată este mult mai mică, astfel încât consumul este 
apoi foarte scăzut. 
 
 
SOLUTIE LA PROBLEMA 
 
1. Când conectați produsul la 
priza de alimentare, indicatorul digital luminos al butonului de control, 
nu se aprinde Verificați dacă există tensiune în priza de rețea utilizată și 
dacă produsul este conectat corect la ea. 
Deconectați, așteptați câteva secunde și conectați din nou. Apăsați butonul 
pornit/oprit de pe butonul de comandă. 
 
2. După ce ați apăsat prima dată butonul de pornire/ 
oprit, butonul de control NU este setat la nivelul implicit de temperatură și 
produsul nu se încălzește. Este posibil ca unitatea de control să fi 
întâmpinat o anomalie la pornire, iar pentru siguranță blochează 
funcționarea produsului.Verificați dacă indicatorul luminos digital de pe 
unitatea de comandă emite un fulger special. 
Deconectați comanda manuală, așteptați câteva secunde și conectați-o din 
nou. Dacă comportamentul anormal persistă, mergeți la un service tehnic 
autorizat. 
 
3. Produsul nu se încălzește. Verificați dacă produsul este conectat corect la 
o priză, verificând dacă indicatorul luminos digital de pe butonul de 
comandă este aprins Verificați dacă produsul funcționează, verificând dacă 
indicatorul luminos digital indică nivelul de temperatură selectat. 
Rețineți că este posibil ca produsul să fi fost deconectat automat prin 
activarea Autostop de siguranță, deoarece a fost atins timpul maxim de 
funcționare permis. În acest caz, apăsați butonul de pornire/oprire de pe 
butonul de comandă, astfel încât produsul să se încălzească din nou. 
În caz de îndoială, procedați la resetarea produsului decupându-l de la 
priză, așteptând câteva secunde și reconectandu-l din nou. 



4. După un anumit timp de utilizare, indicatorul luminos digital de pe 
butonul de comandă se stinge, doar punctul digital rămânând aprins, iar 
produsul se oprește încălzirea. 
După cum este explicat în secțiunea ELEMENTE DE SIGURANȚĂ, pentru o 
mai mare siguranță în utilizare, această familie de produse a fost echipată 
cu o funcție de oprire automată de siguranță, care deconectează produsul 
după 2 ore. 
Dacă doriți să porniți din nou produsul, apăsați din nou butonul de 
pornire/oprire de pe comanda manuală. 
 
5. Butonul de control afișează informații de neînțeles, indicatorul luminos 
digital clipește la nesfârșit. 
Este posibil ca unitatea de control să fi găsit o anomalie, iar pentru 
siguranță blochează funcționarea produsului. 
Deconectați, așteptați câteva secunde și conectați din nou 
butonul de control. Dacă comportamentul anormal persistă, mergeți la un 
service tehnic autorizat. 
 

 

CURATARE PRODUS 
 Înainte de a curăța produsul, nu uitați întotdeauna să îl deconectați de la rețea. 
Atât corpul textil al ghetei, cât și husa textilă a pernei de încălzire sunt lavabile cu apă, 
manual sau cu mașina, cu condiția ca atât elementul de încălzire situat în interiorul 
pernei, cât și butonul de control al temperaturii să fi fost în prealabil îndepărtate. 
Urmați apoi instrucțiunile de spălare indicate pe eticheta cusută pe produs. În cazul 
spălării la mașină, este indicat să folosiți un sac de spălat pentru haine delicate. Nu 
utilizați înălbitor. Nu calcati. 
 
 Alternativ, pentru petele mici, puteți peria manual cu o perie moale, dacă doriți. 
De asemenea, puteți spăla manual cu apă, folosind o cârpă sau un burete umezit cu apă, 
apoi uscați cu o altă cârpă uscată. 
Dacă este necesar, puteți spăla manual cu săpun, folosind săpun lichid sau spumă uscată 
și o cârpă sau un burete. Depuneți uniform spuma pe suprafața țesăturii și apoi periați. 
 
 Pe de altă parte, butonul de control și elementul de încălzire al pernei nu pot fi 
spălate cu apă sau curățate uscate. Împiedicați întotdeauna atât pătrunderea apei, cât și 
stropirea cu apă pe butonul de comandă. 
În cazul în care elementul de încălzire se udă, nu îl conectați la curent și evitați să îl 
strângeți, nu îl uscați în mașină, nu încercați să îl uscați călcându-l sau punându-l în 
funcțiune. În schimb, așezați-l plat sau vertical fără să îl pliați și așteptați până se usucă. 
În acest caz, butonul de comandă trebuie poziționat pe firul de rufe astfel încât apa de 
scurgere să nu pătrundă în interior. Nu utilizați din nou produsul până când nu este 
complet uscat. 
 
 
 



CONSERVAREA PRODUSULUI 
 Lăsați produsul să se răcească înainte de a-l depozita. Păstrați-l într-un loc 
răcoros și uscat, evitând îndoirea sau șifonarea excesivă și evitând stivuirea obiectelor 
grele sau ascuțite pe el. Examinați-l frecvent (partea de încălzire, butonul de comandă și 
cablurile de alimentare), pentru a verifica dacă nu există semne de spargere, deteriorare 
sau uzură. În cazul în care le detectați, rețineți că aceste tipuri de produse nu au piese 
reparabile sau înlocuibile de utilizator. Prin urmare, nu încercați să îl reparați singur. 
Nu conectați produsul la rețeaua electrică și duceți-l la un service tehnic autorizat. 
 
 Orice reparație care trebuie efectuată asupra produsului va fi efectuată numai 
de personal tehnic calificat de la serviciul tehnic oficial al mărcii sau de la un atelier de 
reparații autorizat. Orice reparație incorectă, presupune un pericol considerabil pentru 
utilizator. Pentru orice întrebări, contactați serviciul nostru post-vânzare. 
Dacă decideți să aruncați produsul, este recomandabil să îl faceți inutilizabil în 
prealabil, deconectandu-l și tăind cablul de alimentare. În plus, este recomandat să 
dezactivați părțile aparatului care pot fi periculoase, în special pentru copii, deoarece 
aceștia l-ar putea folosi necorespunzător pentru a se juca. 
 
 Conform Directivei Europene 2002/96/CEWEEE (Deșeuri de echipamente 
electrice și electronice), la sfârșitul duratei de viață utilă, echipamentele electrice și 
electronice trebuie aruncate separat de deșeurile menajere, ducându-le la un centru de 
colectare selectivă a echipamentelor electrice și electronice. echipamente.dispozitive 
electronice, în care vor proceda la reciclarea sau eliminarea componentelor lor într-un 
mod care respectă mediul înconjurător și fără a produce efecte nocive asupra sănătății. 
Prezenta directivă pentru eliminarea deșeurilor de la echipamente electrice și 
electronice este aplicabilă în întreaga Uniune Europeană. Autoritățile competente în 
domeniul eliminării deșeurilor (de exemplu, consiliul local) vă vor putea informa cu 
privire la posibilitățile de eliminare a aparatelor dezafectate din zona sau regiunea 
dumneavoastră. 
 
CONDIȚII DE GARANȚIE 
Garanteaza produsul pe o perioada de 2 ani de la data achizitionarii de catre utilizatorul 
final, angajandu-se sa il repare sau sa il inlocuiasca in mod gratuit. 
În această garanție este inclus costul produsului de înlocuire sau, dacă este cazul, costul 
pieselor de schimb precum și manopera necesară reparației, cu condiția ca defectul sau 
defecțiunea să se datoreze cauzelor de fabricație sau materiale și cu condiția ca produsul 
a fost dus de utilizator la un service tehnic autorizat. 
 In cazul in care inlocuirea sau repararea nu este posibila, consumatorul poate 
opta pentru rambursarea sumei platite, sau pentru achizitionarea unui alt model 
superior platind diferenta. 
Pentru eficiența acestei garanții, este esențial ca utilizatorul să acrediteze data achiziției 
în fața serviciului tehnic autorizat prin intermediul facturii sau chitanței de cumpărare 
corespunzătoare. Aplicarea garantiei nu implica o prelungire a perioadei de garantie, 
nici in ceea ce priveste aparatul si nici in ceea ce priveste componentele inlocuite. 
 
 Această garanție nu include defecțiuni sau defecte cauzate de cauze care nu țin 
de fabricație, cum ar fi daune de transport, nerespectarea instrucțiunilor din manualul 



de instrucțiuni, utilizare necorespunzătoare, neglijentă sau neglijentă, uzură normală, 
lovituri, căderi, apă, agenți chimici etc Această garanție este anulată și în cazul utilizării 
necorespunzătoare a produsului (utilizare industrială, profesională sau medicală), sau în 
cazul intervenției asupra produsului de către personal altul decât serviciul tehnic 
autorizat. 
 
  SL își declină orice responsabilitate pentru orice daune care pot fi cauzate direct sau 
indirect persoanelor, animalelor sau lucrurilor, ca urmare a nerespectării instrucțiunilor 
din manualul de instrucțiuni. 
 
Această garanție va intra în vigoare numai în țara în care a fost achiziționat produsul. 
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