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1. Informacje podstawowe 
Elektryczny koc ogrzewający - jest niezastąpiony w przypadku występowania bólów 
korzonkowych czy reumatycznych. Poprzez delikatne i równomierne ogrzewanie całego 
ciała poprawia krążenie krwi, co w konsekwencji polepsza samopoczucie i ogólną 
sprawność ruchową. 
 
Cechy produktu: 
• Elektryczny koc rozgrzewający przeznaczony jest do ogrzewania ciała w warunkach 
domowych. Ciepło pobudza organizm, przyśpiesza krążenie i poprawia samopoczucie. Koc 
należy kłaść pod ciało (koc nie służy do okrywania się). 
• Wysoka moc grzałek (55-65W) sprawia, że koc stosunkowo szybko się nagrzewa. 
• Materiał, z którego został wykonany koc jest miły w dotyku. 
• Ten rewolucyjny sprzęt, wykorzystujący najnowszą technologię, zapewnia 
użytkownikom maksymalną wygodę. 
• Koc rozgrzewający podłącza się do zasilania za pomocą odpinanego przewodu o długości 
około 2 metrów. Na przewodzie znajduje się regulator temperatury. Na regulatorze mamy 
możliwość wyboru jednego z 2 poziomów ogrzewania. 
• Koc posiada zaczepy do mocowania koca do łóżka bądź materaca (nie będzie się zsuwał 
podczas użytkowania) - w komplecie sznurki do mocowania. 
• Koc można prać ręcznie. 
• Zapakowany jest w estetyczną i wygodną torbę. 
• Idealny prezent - spodoba się każdemu kto lubi przyjemne ciepło podczas leżenia w 
łóżku. 
 
Specyfikacja: 
 
• Moc: 55-65W 
• Pilot z 2-stopniową regulacją natężenia grzania 
• System zabezpieczający przed przegrzaniem 
• Wymiary: 150cm x 70cm 
• Materiał: poliester 100% 
• Kolor: biały 
 
2. Użytkowanie 

1. Połóż koc na łóżku lub materacu i przykryj go prześcieradłem. 
2. Podłącz wtyk zasilający koca do gniazda sieciowego. 
3. Aby włączyć grzanie koca przesuń przełącznik na pilocie w pozycje LO (słabe 
grzanie) lub High (mocne grzanie). Aby wyłączyć grzanie przesuń przełącznik w 
pozycję OFF. 

UWAGA! Koc ogrzewający działa poprawnie jedynie w sytuacji, w której ciepło przez 
niego wytwarzane nie jest szybko rozpraszane przez otoczenie. Dlatego aby koc 
działał prawidłowo należy po położeniu się na kocu pozostawać pod przykryciem (np. 
pod kołdrą). 

 
3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej eksploatacji 

 
1. Nie składać koca elektrycznego, kiedy jest zasilany, ponieważ może to 
doprowadzić do przegrzania się elementów elektrycznych koca i jego uszkodzenia. 
2. Nigdy nie podłączać koca do innego źródła prądu o napięciu innym niż 230V. 
3. Nie wolno pozostawiać włączonego zasilania koca bez nadzoru. Nie owijać się ani 
nie przykrywać tym kocem elektrycznym. Koc można używać jedynie, gdy leży na 
materacu lub łóżku. 
4. Koc prać ręcznie w temperaturze do 30°C. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


