
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 52994HB11XPE

Instrukcja obsługi i gwarancja

Poduszka elektryczna 



Drodzy Klienci!

Państwa nowa poduszka elektryczna daje miłe ciepło, które pozwoli się
Państwu ogrzać, rozluźnić i odprężyć.

3 stopnie temperatury pozwalają wygodnie regu lować temperaturę według
potrzeb. Miękką poszewkę można prać. 

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu. 

Zespół Tchibo

Ważne informacje - zachować do
późniejszego wykorzystania.

e
Poduszka elektryczna jest miękkim urządzeniem grzewczym, zużywa -
jącym niewiele prądu. Nagrzewa się ona w przeciągu kilku minut.
Sprawdzając temperaturę poduszki, należy pamiętać, że temperatura
odczuwana na dłoni jako letnia, na powierzchni ciała może okazać się
gorąca.

Doskonała jakość, staranny dobór asortymentu i wyłączność 
produkcji. Tylko produkt, który spełnia te kryteria, może zostać 
oznaczony znakiem jakości Tchibo.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem:
www.tcm-quality.com
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Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy
dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu
zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć urazów ciała lub usz-
kodzenia urządzenia.

Starannie przechowywać instrukcję do późniejszego wykorzystania. 
W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą
instrukcję obsługi.

Symbole w niniejszej instrukcji obsługi:

Hasło NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami 
i zagrożeniem życia.

Hasło OSTRZEŻENIE ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami
materialnymi. 

Hasło UWAGA ostrzega przed drobnymi urazami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.

Przy pierwszym nagrzaniu może wydzielać się lekki zapach, co jest rzeczą
całkowicie normalną. Należy zapewnić dostateczną wentylację pomieszczenia.

b
Ten symbol ostrzega przed niebez-
pieczeństwem odniesienia obrażeń
ciała wskutek porażenia prądem.

A
Ten symbol ostrzega przed
niebezpieczeństwem
odniesienia obrażeń ciała.

e W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające. 
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Piktogramy na urządzeniu:

Przeczytać wskazówki i instrukcję obsługi.

Nie używać i nie przechowywać zpoduszki w stanie złożonym lub
ściśniętym.

Nie wtykać igieł itp.
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Wskazówki bezpieczeństwaa
Przeznaczenie
• Poduszka elektryczna jest przez-

naczona do celów opisanych w ni -
niejszej instrukcji obsługi i służy 
do wykorzystania w prywatnym
gospodarstwie domowym.
Poduszka elektryczna nie nadaje
się do wykorzystania w szpitalach,
zakładach opieki zdrowotnej itp. 

• Poduszka elektryczna nie jest
wyrobem medycznym.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci 
i osób z ograniczoną zdolnością
obsługi urządzeń
• Urządzenie nie może być używane

przez dzieci ani osoby, które ze
wzglę du na zdolności fizyczne, sen-
soryczne lub umysłowe wzgl. nie-
doświadczenie bądź nieznajomość
podstaw obsługi nie są w stanie
bezpiecznie użytkować urządzenia.
Należy dopilnować, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.

• Materiały opakowaniowe przecho -
wywać w miejscu niedostępnym 
dla dzieci. Istnieje m.in. niebez-
pieczeństwo uduszenia! 

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla osób 
z rozrusznikiem serca
• Pola elektryczne i magnetyczne, któ -

rych źródłem jest ten produkt, w nie -
których przypadkach mogą zakłócić
pracę rozrusznika serca. Dlatego
przed użyciem tego produktu należy
zasięgnąć opinii le karza i produ-
centa rozrusznika serca.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia
prądem w wyniku działania wilgoci 
• Poduszki elektrycznej, przełącznika

i kabla zasilającego nie wolno wy -
stawiać na działanie wilgoci, wody
lub innych cieczy, ponieważ wiąże
się to z niebezpieczeństwem pora -
żenia prądem. W trakcie użytkowa -
nia także sama poduszka elektrycz -
na nie może być wilgotna.
Urządzenia należy używać tylko
wtedy, gdy jest suche - nie używać
go, gdy jest mokre lub wilgotne! 

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia
prądem elektrycznym
• Podłączać poduszkę elektryczną

tylko do gniazdka zainstalowanego
zgodnie z przepisami, odpowia-
dającego parametrom technicznym
urządzenia. 

• Podczas burzy urządzenia podłą -
czone do sieci elektrycznej mogą
spowodować pożar lub porażenie
prądem elektrycznym. Dlatego nie
należy używać poduszki w czasie
burzy i wyciągnąć wtyczkę  
z gniazdka.

• Nie wbijać ostrych przedmiotów,
np. agrafek itp. w poduszkę elek-
tryczną.

• Wtyczkę należy wyciągnąć 
z gniazdka ...
... gdy wystąpi awaria, 
... przed czyszczeniem urządzenia,
... po każdym użyciu. 
Należy przy tym zawsze ciągnąć za
wtyczkę, nigdy za kabel zasilający.  
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• Kabel zasilający nie może być za -
gię ty ani przygnieciony. Kabel zasi-
lający trzymać z dala od gorących
powierzchni i ostrych krawędzi.

• Z poduszką elektryczną można
używać wyłącznie dostarczonego 
w komplecie, 4-stopniowego
przełącznika typu S9-P.

• Nie wolno samodzielnie wprowa -
dzać żadnych zmian w urządzeniu.
Kabel zasilający może zostać
wymieniony wyłącznie na kabel
tego samego typu, który można
nabyć w Centrum Serwisu.
Wszelkie naprawy należy zlecać
zakładom specjalistycznym lub
Centrum Serwisu Tchibo. Niepra-
widłowo wykonane naprawy mogą
stwarzać poważne zagrożenie dla
użytkownika.

OSTRZEŻENIE przed pożarem
• Nie używać produktów w aerozolu

w pobliżu poduszki elektrycznej. 
W niesprzyjających okolicznościach
może dojść do zapłonu.

• Aby zapobiec miejscowemu prze -
grzaniu lub uszkodzeniu urządze-
nia, poduszkę można włączać tylko
wtedy, gdy jest rozłożona. 
Nie wolno jej używać, gdy jest
złożona na pół, zmięta lub zagięta. 

• Nie używać urządzenia podczas snu. 

• Włączone urządzenie musi być
zawsze pod nadzorem. 

• Nie używać poduszki elektrycznej
jako koca elektrycznego, np. pod -
kła dając ją pod prześcieradło.
Poduszka może ulec uszkodzeniu. 

OSTRZEŻENIE przed poparzeniami
• Użytkowanie przez dłuższy czas

przy temperaturze ustawionej na
maksi mum może spowodować
oparzenia.

• Aby uniknąć oparzeń skóry, 
należy przed użyciem sprawdzić
wierzchem dłoni temperaturę
poduszki. Używać poduszki
elektrycznej tylko z poszewką.

Nie używać poduszki elektrycznej 
w przypadku...
• ... osób z zaburzonym odczuwa-

niem ciepła lub zimna. Małe dzieci
są bardziej wrażliwe na ciepło lub
zimno. Zażywaniu pewnych leków
lub niektórym chorobom, np. cu k -
rzycy, mogą towarzyszyć zaburze -
nia w odczuwaniu temperatury.
Osoby upośledzone lub niedołężne
mogą nie dawać po sobie poznać
nadmiernego działania ciepła lub
zimna.

• ... dzieci poniżej 3 lat, osób niedo -
łężnych, chorych lub nieodczu-
wających ciepła. Gdyby mieli
Państwo wątpliwości dotyczące
użycia lub cierpieli na dolegliwości
układu  krążenia, należy przed
użyciem skonsultować się z
lekarzem.

• ... zwierząt domowych lub innych. 

• Jeżeli podczas użytkowania
pogorszy się Państwa samo-
poczucie lub jeżeli wystąpią inne
dolegliwości, należy przerwać użyt-
kowanie poduszki elektrycznej. 
W razie potrzeby skonsultować się



poduszka elektryczna 
z poszewką

zatrzask
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z lekarzem.

UWAGA - ryzyko strat materialnych
• Poduszka elektryczna podlega pro-

cesowi starzenia. Dlatego przed
każ dym użyciem należy sprawdzać,
czy poduszka elektryczna, prze -
łącz  nik, kabel za silający i poszewka
nie są w widocz ny sposób zużyte
bądź uszkodzone. Jeżeli wystąpią
takie objawy, wówczas przed
następ nym użyciem należy wysłać

podusz kę elektryczną do Centrum
Serwisu Tchibo.

• Po użyciu należy odczekać, aż
poduszka ostygnie, zanim zostanie
schowana. Przechowywać podusz -
kę elektryczną zawsze w suchym i
chłodnym miejscu, oddzielonym 
od innych źródeł ciepła. Na podusz -
ce elektrycznej nie wolno układać
ciężkich przedmiotów.

Pozycje przełącznika

0 = poduszka wyłączona

1 = minimalna temperatura

2 = średnia temperatura

3 = maksymalna temperatura

Po ustawieniu przełącznika w pozycji 
1, 2 lub 3 wybrane położenie  zostaje
podświetlone.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

4-stopniowy
przełącznik
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Obsługa

1. Przed użyciem przeczytać uważnie rozdział „Wskazówki bezpieczeństwa“ 
w tej instrukcji obsługi. Znajduje się tam wiele informacji, które umożliwiają
bezpieczne korzystanie z urządzenia.

2. Włożyć wtyczkę do gniazdka. 

3. Umieścić poduszkę na żądanej części ciała.

4. Ustawić przełącznik w pozycji 3. 
Po kilku minutach poduszka elektryczna osiąga maksymalną tempera-
turę. W przypadku dłuższego użycia ustawić przełącznik w pozycji 1. 

5. Jeżeli poduszka nie będzie dłużej używana, ustawić przełącznik 
w pozycji 0 i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Należy przy tym ciągnąć
za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.

Wskazówka dotycząca funkcji automatycznego wyłączania
Poduszka elektryczna wyłącza się automatycznie po około 90 minutach pracy.

W celu ponownego włączenia przesunąć przełącznik na ok. 5 sek. do pozycji 0, 
a następnie wybrać – w zależności od żądanej temperatury – odpowiednią
pozycję przełącznika.

a
OSTRZEŻENIE przed poparzeniami

Użytkowanie przez dłuższy czas przy temperaturze ustawionej na
maksimum może spowodować oparzenia.

• Aby uniknąć oparzeń skóry, należy przed użyciem sprawdzić
wierzchem dłoni temperaturę poduszki.

• Używać poduszki elektrycznej tylko z poszewką.

e
Poduszka elektryczna wyposażona jest w elektroniczny system 
regulacji temperatury oraz system zabezpieczenia przed przegrzaniem,
które umożliwiają regulację ilości ciepła i zapobiegają nadmiernemu
nagrzewaniu poduszki.
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Czyszczenie i przechowywanie

1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

2. Otworzyć zatrzaski i wyjąć poduszkę elektryczną z poszewki.

Pranie poszewki
Poszewkę można prać w pralce w maks. temperaturze do 40 °C. Należy
przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia, umieszczonych na wszytej
etykiecie. Poszewka musi być całkowicie sucha przed ponownym nałożeniem
jej na poduszkę elektryczną. Poszewkę oraz poduszkę należy prać osobno.

Czyszczenie poduszki elektrycznej
Wyciągnąć wtyczkę z gniazda.

Poduszkę elektryczną należy prać w pralce 
w temperaturze 40 °C / program do prania
tkanin delikatnych. Należy użyć płynu do
prania tkanin delikatnych. Poszewkę oraz
poduszkę należy prać osobno.

Poduszki nie należy suszyć na słońcu ani 
na kaloryferze. 

Po całkowitym wysuszeniu poduszki włożyć
wtyczkę do gniazda. 
Wtyczka pasuje do gniazda tylko w jednej
pozycji. Gładka strona musi być skierowana
ku górze (patrz rysunek po lewej stronie).

Przechowywanie
Przed złożeniem poduszki elektrycznej należy poczekać, aż całkowicie wystygnie.

Na poduszce elektrycznej nie wolno układać ciężkich przedmiotów. 
Nie mogą powstać żadne zagniecenia.

Przechowywać poduszkę elektryczną zawsze w suchym i chłodnym miejscu,
oddzielonym od innych źródeł ciepła. 

m

m

m

m

m

m

m

m

b
NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

• Przed przystąpieniem do czyszczenia poduszki elektrycznej należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

• Poduszki elektrycznej, przełącznika i kabla zasilającego nie wolno
wystawiać na działanie wilgoci, wody lub innych cieczy, ponieważ
wiąże się to z niebezpieczeństwem porażenia prądem. W trakcie
użytkowania także poduszka elektryczna nie może być wilgotna.
Urządzenia należy używać tylko wtedy, gdy jest suche - nie używać
go, gdy jest mokre lub wilgotne! 



Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny
zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie
odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska
naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy
wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz
opakowań lekkich.

h
Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą
być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego
sprzętu oznaczonego tym symbolem oddzielnie od odpadów domowych.
Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyte
urządzenia udzieli Państwu administracja samorządowa.
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Urządzenie nie działa. Należy sprawdzić, czy wtyczka
została mocno włożona do gniazda
poduszki elektrycznej.

m

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Dane techniczne

Model: 261 673

Napięcie sieciowe: 220-240 V / 50-60 Hz 

Moc: 100 W

Klasa ochrony: II 

Temperatura otoczenia: od +10 do +40 °C 

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
D-22297 Hamburg, www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie 
prawo wprowadzania zmian w konstrukcji i wyglądzie urządzenia.

c



Gwarancja

Udzielamy 3-letniej gwarancji od daty zakupu.

Imię i nazwisko

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

❏ Proszę o zwrot
artykułu bez
naprawy.

❏ Proszę o osza -
cowanie kosztów
naprawy, jeżeli
przekroczą one
kwotę 35 zł.

Jeżeli usterka nie jest
objęta gwarancją: 
(zakreślić)

✂
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

- ✂-------------------------------------------------------

Kupon serwisowy 

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Ten produkt został wytworzony
zgodnie z najnowszą technologią
produkcji i poddany precyzyjnej
kontroli jakości. Gwarantujemy
niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie 
wady materiałowe i produkcyjne 
będą usuwane bezpłatnie.

W przypadku stwierdzenia jakichkol-
wiek wad produktu prosimy najpierw 
o kontakt z Linią Obsługi Klienta. 
Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta
chętnie pomogą i omówią z Państwem
dalszy sposób  postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody
powstałe wskutek nieprawidłowej
obsługi produktu, a także części
ulegające zużyciu i materiały
eksploatacyjne. 
Części te można zamówić telefo-
nicznie pod podanym na następnej
stronie numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające
gwarancji można zlecić odpłatnie 
w Centrum Serwisu Tchibo (cena
odpowiada naliczanym indy widualnie
kosztom własnym).



Numer artykułu PL 261 673  

Opis usterki

Data zakupu Data/Podpis

✂
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-✂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kupon serwisowy 

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: 261 673 PL

Polska

j
801 655 113 
(koszt połączenia: 0,35 zł/min) 

od poniedziałku do niedzieli 
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

e
Aby uzyskać dodatkowe infor -
macje o produkcie, zamówić
akcesoria lub zapytać o nasz
serwis gwarancyjny, prosimy 
o kontakt telefoniczny 
z Linią Obsługi Klienta.

W przypadku pytań dotyczących
naszych produktów prosimy 
o podawanie numeru artykułu.


