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                         Explanation of symbols

Read instructions 

Do not use when folded or creased 

Do not pierce with needles 

Not to be used by very young children 
(0-3 years)

Do not dry clean 

30°C extra gentle washing program 

Do not bleach 

Do not tumble dry 

Do not iron 

                               EN
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Thank you for purchasing the Snuggly 
Heating Cushion from Wellcare.

To enjoy the most comfortable 
experience and the greatest satisfaction, 
please take a few minutes to read this 
instruction carefully before using this 
heating cushion.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
RETAIN FOR FUTURE USE
KEEP CAREFULLY IN CASE IT IS NEEDED!

This heating cushion is designed to be used 
for many years if it is properly used.  Read the 
instruction carefully to prevent damage or danger 
caused by incorrect use. Keep this instruction 
manual at an easy-to-access location so you can 
refer back when necessary.

If you let somebody else use this product, please 
pass on this instruction manual as well and make 
sure the user has read it before using.

EN
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4D DWF® Technology (please see fig. C)

This heating cushion utilizes WELLCARE’s recent and the most innovative 
technology – 4D DWF®.  While this technology pioneers in the flexible 
heating industry, its production process is also the state of the art.

Our physical living environment consists of three dimensions, width, 
length, and depth; hence, the term “3D”.  As Wellcare introduces to you 
the 4D DWF® technology, the “temperature” brought to you by dynamic 
flow of warmth is the definition of the fourth dimension.  4D DWF® 
employs concepts of breathing system which creates full-body heat 
circulation for heat to disperse evenly, thoroughly, and quickly.  The heat 
is generated by heating elements, builds up and gathers around several 
hundred uniquely designed circular holes.  Through these holes, the heat 
flows bi-directionally to create a gentle heat flow and the thermal energy 
can flow rapidly to warm up human bodies.

There are many benefits of this innovative technology : 

•	 Better	breathability

•	 Rapid	heating

•	 Higher	temperature

•	 Uniquely	designed	holes	to	provide	360°	warmth	circulation

•	 Greater	heat	distributing	area

•	 Effective	heat	transmission

•	 Strands	of	warmth	flow	retain	air	moisture

•	 Warmth	kept	at	a	constant	temperature

•	 Energy	saving

This heating cushion is not intended for medical 
use in hospitals.
•	 Please read carefully and follow the instructions.  
•	 Do not use this heating cushion if there is visible 
    damage.
•	 Examine the heating cushion frequently for signs 
    of wear or damage. If there are such signs or if 
    the heating cushion has been misused or does 
    not work, return it to the supplier before 
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    switching it on again.
•	 Use	this	heating	cushion	only	as	an	electric	
    heater.
•	 Only connect to the voltage shown on the rating 
    plate.
•	 The heating cushion must not be used when 
    folded or crumpled.
•	 Do not treat the heating cushion as a sheet or 
    tuck it in the mattress.
•	 This heating cushion must not be used by 
    persons insensitive to heat and other very 
    vulnerable persons who are unable to react to 
    overheating.
•	 Do not use the heating cushion for persons who 
    cannot move without help, small children, 
    persons who cannot feel heat, or animals. 
    Persons who can feel heat to some extent may 
    only use the appliance with supervision.
•	 Caution! Never fall asleep while the appliance is 
    in operation.
•	 Prolonged use can cause burns to the skin.  
•	 Do not pierce the appliance with needles, pins or 
    other sharp objects.
•	 Do not tug, twist or make sharp bends to the 
    cables.
•	 Do not expose the controller or the mains cable 
    to moisture or liquids.
•	 If the cable is damaged, it must be replaced by 
    the manufacturer or qualified persons to prevent 
    hazards.
•				Do not use the heating cushion when it is damp

                               EN
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    or wet.
•	 The heating pad may not be switched on by 
    using a timer switch.
•	 Avoid sharp bending or bundling of the heating 
    cushion.
•	 While the heating cushion is switched on,
    - Do not place any large or heavy objects on it 
        such as suitcases, etc.
    - Do not place any sources of heat on it such 
        as hot water bottles, heating pads or suchlike.
    - Due to the components in the controller will 
        make it slightly warm, never let the controller 
        to be covered or placed on the heating pad, 
        pillows and the like or lie on the electric 
        mattress heater.
•	 Do not fold the heating pad when it is hot.
•	 Children should be supervised to ensure that 
    they do not play with the heating cushion.
•	 Children below the age of three (0~3) are 
    not allowed to use this heating pad due to their 
    inability to react to overheating.
•	 This heating pad may not be used by young 
    children over the age of three unless the 
    controller has been pre-set by a parent or 
    guardian or the child has been adequately 
    instructed on how to operate the heating 
    cushion safely.
•	 This heating pad may be used by children over 
    the age of eight (8), and persons with reduced 
    physical, sensory or mental capabilities or 
    lack of experience or knowledge if they have 
    been supervised or instructed concerning use 

EN
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    of the appliance in a safe way and understand 
    the hazards involved. Cleaning and user 
    maintenance shall not be made by children 
    without supervision.
•	 If you have any concerns about health issues, 
    please consult with your doctor before using the 
    heating cushion.
•	 If you use a pacemaker, please consult your 
    doctor and the manufacturer of the pacemaker 
    before using this product due to the EMF 
    (electromagnetic fields) emanated from this 
    electric product may interfere with functions of 
    your pacemaker under certain circumstances.
•	 Do not use this heating pad on pets or other 
    animals.
•	 When the heating pad will be used for an 
    extended period (falling asleep), the temperature 
    setting should be adjusted to setting 1 for 
    continuous use.
•	 When the heating cushion is not in use :
    - The plug should be removed from the wall 
        socket and the heating cushion should be 
        stored in a dry place, without additional 
        weight on it.
    - The plug-in connector should be removed 
        from the heating cushion to avoid damages 
        caused by twist or bend of the cable.
•	 When not in use, store as follows :
    - Allow it to cool down before folding.
    - Do not crease the heating pad by placing 
        items on top of it during storage.
•	 This heating pad must be used with the type of 

                               EN
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the controller that is marked on the rating label 
only.

ITEMS INCLUDED IN THE PACKAGE
1 Heating Cushion
1 Controller with Cable and Plug-in Connector
1 Instruction Manual 
1 Product Catalogue
1 Service Instruction

DESCRIPTION OF THE DEVICE AND 
CONTROLLER (please see fig.A)
1. Mains cable with plug
2. Controller
3. APS (Active Protection System) with 3-colored 
    LED display (on both sides)
4. Slide switch for ON, OFF and temperature     
    settings (1, 2, 3, 4)
5. Type of the controller
6. Detachable plug-in connector
7. Connection box
8. Heating cushion
9. Inner Pillow

MULTI-FUNCTIONAL (please see fig.B)

•	 Works as a heating cushion : with inner 
    pillow inside. 
•	 Works as a heating pad : without the inner pillow.
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PREPARING FOR USE 
(please see fig.B for demonstration)

1. Always make sure the heating cushion (8) is 
    without any folds, creases or ruck-up.  
2. Insert the inner pillow (9) to work as a heating 
    cushion. If you want to use it as a heating pad, 
    just simply take out the inner pillow (9).
3. Connect the detachable plug-in connector (6) to 
    the connection box (7).
4. Make sure the controller (2) is not covered by the 
    sheet, pillow or any objects.
5. Plug the mains cable (1) to the wall socket.

                               EN
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SWITCHING ON

Before each time you use the heating cushion, 
please make sure it is not bundled, folded or 
creased before it is switched on. 

Connect the heating cushion only to 230 Volts a.c.. 
Switch on the heating cushion by using the hand-
operated slide switch (4) and there will be 3 times 
of beep sound (beep–beep–beep) to ensure the 
heating cushion has been operated correctly.

Temperature settings :
4  = maximum warmth 
2-3 = moderate warmth 
1  = minimum warmth 
0  = OFF

APS (Active Protection System) – 3-Color LED
This heating cushion is equipped with APS (Active 
Protection System) (3) technology which detects 
errors on the operation or component failures.  By 
the 3-color LEDs (3) which can be seen from both 
sides of the controller (2) and the beep sound, APS 
can help you to operate the heating cushion easily 
and safely. 

•	 Green	–	Your	heating	pad	has	reached	the	
    desired temperature level
•	 Orange	–	Your	heating	pad	is	heating	up	to	reach						
    the desired temperature level

EN
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Due	to	the	temperature	variation	in	different	
environments (room, bed, etc.), an orange light 
may be lit on APS display to indicate continuous 
heating during the heating cushion is in use.  That 
said, the 3-color LED may change from green 
to	orange	to	heat	up.		Under	this	circumstance,	
please note the product is functioning properly 
when the orange light is indicated.

•	 Red light and Beep Sound – Possible 
    malfunction or overheating, stop immediately.

The red light and beep sound give warning for the 
below situations : 

•	 When the power is on but detachable plug-in 
    connector(6) is not connected : There will be  
    beep sound every second. Please connect the 
    detachable plug-in connector(6) to the 
    connection box(7) and switch on the controller 
    again. 
•	 When the critical components are damaged : 
    There will be continuous beep sound. Please 
    disconnect the mains cable from wall outlet 
    immediately.
•	 When the heating wires or other components 
    are broken and the device cannot work 
    anymore : there will be beep sound every 
    second. 
•	 When the heating cushion (8) is folded or 
    covered completely, the device will reach 
    higher temperature : there will be beep sound 
				every	2	seconds.		Please	switch	it	off	and	check	
    if incorrect using.

                               EN
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T

The warnings mentioned above cannot cover all 
defective situations as the damages on some 
components will not lead to red light or beep 
sound.  
TURBO HEATING

The heating cushion is with a turbo heating 
function for user to feel warmth within 7-10 minutes 
after it is switched on at temperature setting 4.
  
TIMER FUNCTION

Now you can enjoy the pleasant warmth. After approx. 
90	minutes	the	heating	cushion	will	be	switched	off	
automatically. In order to put the heating cushion into 
operation again, you must set the slide switch to 
setting ‘0’ first. After about 5 seconds, you can switch 
on the heating cushion again.

CAUTION

Do not use the heating cushion when it is folded, creased or drawn 
together.

The electronic components inside the controller may cause the 
controller slightly warm when the heating cushion is in use.  Therefore, 
the controller must not be covered with or placed on top 
of any heating sources when it is in operation.

You	should	not	gauge	the	heating	cushion’s	temperature	by	hands	
because the skin on your body is more sensitive than hands. The 
temperature may feel lukewarm by hand but could be unpleasantly hot 
to your body.

EN
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The repairs to the heating cushion may only be undertaken by qualified 
persons by using original replacement parts. Repairs carried 
out by unqualified persons may cause substantial risk to the user.

CLEANING AND CARE

Except the inner pillow, this heating cushion is machine 
washable.  

•	 Inner	pillow	(9)	is	not	washable.

•	 Before	cleaning	the	heating	cushion	(8),	always	
      remove the main plug from the wall socket first. Take  
      out the inner pillow (9) and wait for the heating pad to cool.

•	 Disconnect	the	plug-in	connector	(6)	from	the	connection	box	(7).		
      Put the cable and the controller (2) to a dry place where will not 
      contact with water or other liquids.

•	 Please	note	that	the	heating	pad	should	not	be	dry-cleaned,	wrung	
      out, machine-dried, pressed or ironed.

•	 Set	washing	machine	to	a	gentle	washing	cycle	at	30	°C, the heating 
						pad	should	only	be	washed	together	with	other	textiles.	Use	a	mild	
      washing detergent for delicate fabrics and dose it according to the 
      manufacturer’s instructions.

•	 Always	use	a	laundry	bag	for	better	protection	of	the	holes	and	fabric.	

•	 For	dark	color	products,	always	wash	separately.

•	 In	order	to	dry	it,	lay	the	heating	pad	flat	on	a	moisture-absorbent	
      towel or mat.

•	 Please	note	that	excessive	washing	will	wear	out	the	heating	pad.	For	
      this reason, the appliance should only be washed a maximum of 10 
      times throughout its entire life.

•	 Only	use	the	heating	cushion	when	it	is	complete	dry.

•	 Never	switch	on	the	appliance	to	dry	it.

                               EN
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DISPOSAL

This appliance must not be disposed together with 
domestic waste. Please dispose of the heating pad 
in accordance with Directive 2002/96/EC on Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE). If there 
is any question, please contact the municipal 
authority for more information about disposal in your 
area.

ADDITIONAL INFORMATION
•	 The	appliance	can	be	used	as	a	heating	cushion	or	used	as	a	heating	
      pad after taking out the inner pillow.

•	 The	appliance	has	been	especially	designed	as	a	warm	cushion;	do	
      not use it as a sleep pillow.

WARRANTY 

Please note Wellcare provides two-year limited warranty for this 
product. Wellcare warrants that this product will be free from defects in 
materials and workmanship for a period of two years beginning on the 
date of purchase.

During the two-year period beginning on the date of purchase, 
Wellcare will replace defective products covered under this limited 
warranty. Please note a clear copy of the purchase receipt for the 
product is required. To request limited warranty service, please return 
the defective product to the store where you purchased it with the 
clear copy of purchase receipt within the limited warranty period. The 
replacement product will assume the remaining limited warranty of the 
original product.

STORAGE

If the heating cushion will not be used for a long time, we highly 
recommend :

•	 Remove	the	plug-in	connector	from	the	connection	box.

•	 Always	let	the	appliance	to	cool	down	first	before	storage.

•	 Store	it	in	the	original	packaging	and	put	it	in	a	dry	place.

•	 Do	not	put	any	object	on	the	top	of	the	appliance.

EN
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We advise you to call our helpdesk for any problems regarding the 
product before returning it to the store where you purchased it. 

However, please note that our limited warranty does not cover any 
damage due to shipment of the products to you and external causes, 
including accident, abuse, misuse, problems with electrical power, usage 
not in accordance with product instructions, failure to perform reasonable 
maintenance, problems caused by use of parts and components not 
supplied by Wellcare, and problems caused by unauthorized repair of 
Wellcare’s product. Furthermore, our limited warranty does not cover any 
damage due to the defects known to exist by you when you purchase the 
product.

This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also 
have other rights that vary from country to country (or jurisdiction to 
jurisdiction). Wellcare’s responsibility for malfunctions and defects in 
product is limited to replacement as set forth in this limited warranty 
statement. All express and implied warranties for the product, 
including but not limited to any implied warranties of an conditions of 
merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration 
to the limited warranty period set forth above and no warranties, whether 
express or implied, will apply after such period. Wellcare does not accept 
liability beyond the remedies set forth in this limited warranty statement 
or liability for indirect, incidental or consequential damages.

Model : WE-167CSHD

Size : 35 x 46 CM

Voltage : 230V ~ 50Hz

Watts : 100W

Model : WE-167CMHD

Size : 45 x 45 CM

Voltage : 230V ~ 50Hz

Watts : 100W

                               EN
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Επεξήγηση συμβόλων 

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης

Να μη χρησιμοποιείται διπλωμένο ή 
τσαλακωμένο

Να μην το τρυπάτε με βελόνες

Να μη χρησιμοποιείται από άτομα 
πολύ νεαρής ηλικίας (0-3 ετών)

Όχι στεγνό καθάρισμα 

Πρόγραμμα πλύσης στο έξτρα 
ευαίσθητο στους 30⁰C

Όχι λευκαντικό 

Όχι στεγνωτήριο 

Όχι σιδέρωμα 
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Ευχαριστούμε που προμηθευτήκατε το 
θερμαινόμενο μαξιλάρι της Wellcare.

Για να απολαύσετε μια ευχάριστη 
εμπειρία και τη μέγιστη ικανοποίηση, 
αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε 
αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν 
χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ 
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ!

Αυτό το θερμαινόμενο μαξιλάρι έχει σχεδιαστεί 
για να χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια, με τη 
σωστή χρήση. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά 
για την αποφυγή ζημιών ή κινδύνων που 
προκαλούνται από εσφαλμένη χρήση. Φυλάξτε 
αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών σε μια εύκολα 
προσβάσιμη τοποθεσία, ώστε να μπορείτε να 
ανατρέξετε όταν είναι απαραίτητο.

Αν αφήσετε κάποιον άλλο να χρησιμοποιήσει 
αυτό το προϊόν, δώστε του αυτό το εγχειρίδιο 
χρήσης και βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης το έχει 
διαβάσει πριν τη χρήση.

                               EL
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4D DWF® Τεχνολογία  (βλ. εικ. C)

Αυτό το μαξιλάρι χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη και καινοτόμο 
τεχνολογία της WELLCARE - 4D DWF®.  Ενώ η τεχνολογία αυτή είναι 
πρωτοποριακή στον τομέα της ευέλικτης θέρμανσης, η διαδικασία 
παραγωγής αποτελεί επίσης τεχνολογική επιτομή.

Το περιβάλλον γύρω μας αποτελείται από τρεις διαστάσεις: 
πλάτος, μήκος και βάθος, εξ’ ου και ο όρος «3D».  Η Wellcare σάς 
παρουσιάζει την τεχνολογία 4D DWF®, όπου η «θερμοκρασία» που 
έρχεται σε εσάς μέσω της δυναμικής ροής της θερμότητας είναι ο 
ορισμός της τέταρτης διάστασης.  Το 4D DWF® χρησιμοποιεί όλες τις 
έννοιες του συστήματος αναπνοής που δημιουργεί κυκλοφορία της 
θερμότητας σε όλο το σώμα έτσι ώστε η θερμότητα να κατανέμεται 
ομοιόμορφα, σε βάθος, και γρήγορα.  Η θερμότητα παράγεται από 
θερμαντικά στοιχεία, συσσωρεύεται και συγκεντρώνεται γύρω από, 
αρκετές εκατοντάδες, μοναδικά σχεδιασμένες κυκλικές οπές.  Μέσω 
αυτών των οπών, η θερμότητα ρέει αμφίδρομα για να δημιουργήσει 
μια απαλή ροή θερμότητας και έτσι η θερμική ενέργεια μπορεί να 
ρέει ταχύτερα και να ζεστάνει το ανθρώπινο σώμα.   

Τα οφέλη αυτής της πρωτοποριακής τεχνολογίας είναι πολλά:

•	 Καλύτερη	αναπνευσιμότητα

•	 Ταχεία	θέρμανση

•	 Υψηλότερη	θερμοκρασία

•	 Μοναδικά	σχεδιασμένες	οπές	για	να	παρέχουν	ζεστασιά	360°

•	 Ευρύτερη	ζώνη	διανομής	της	θερμότητας	

•	 Αποτελεσματική	μετάδοση	θερμότητας

•	 Ελικοειδής	ροή	θερμότητας	διατηρεί	την	υγρασία	του	αέρα

•	 Η	ζεστασιά	διατηρείται	σε	σταθερή	θερμοκρασία

•	 Εξοικονόμηση	ενέργειας

 
 
 
 
 
 

                               EL
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Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για ιατρική 
χρήση σε νοσοκομεία.
•	 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε τις  
    οδηγίες. 
•	 Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αν  
    υπάρχει ορατή ζημιά.
•	 Να εξετάζετε τη συσκευή συχνά για σημεία  
    φθοράς ή ζημίας. Αν υπάρχουν τέτοια σημεία  
    ή αν δεν έχει γίνει σωστή χρήση της συσκευής  
				ή	δεν	λειτουργεί,	επιστρέψτε	την	στον	 
    προμηθευτή πριν την ενεργοποιήσετε ξανά.
•	 Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο ως  
    ηλεκτρικό θερμαντήρα.
•	 Συνδέστε μόνο στην τάση που εμφανίζεται  
    στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
•	 Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται  
    διπλωμένη ή τσαλακωμένη.
•	 Μη χειρίζεστε αυτό το προϊόν ως σεντόνι ή το  
    μαζεύετε κάτω από το στρώμα.
•	 Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται  
    από άτομα που δε νιώθουν τη θερμότητα και  
    άλλα πολύ ευάλωτα άτομα που δεν είναι σε  
    θέση να αντιδράσουν στην υπερθέρμανση.
•	 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άτομα  
    που δεν μπορούν να μετακινηθούν χωρίς  
    βοήθεια, μικρά παιδιά, άτομα που δεν μπορούν  
    να νιώσουν τη θερμότητα ή ζώα. Άτομα που  
    μπορούν να νιώσουν τη θερμότητα σε κάποιο  
    βαθμό δύναται να χρησιμοποιούν τη συσκευή  
				μόνο	με	επίβλεψη.

EL



23

•	 Προσοχή! Μην κοιμάστε ποτέ όταν η συσκευή  
    είναι σε λειτουργία.
•	 Η παρατεταμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει  
    εγκαύματα στο δέρμα.
•	 Μην τρυπάτε τη συσκευή με βελόνες,  
    καρφίτσες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα.
•	 Μην τραβάτε, περιστρέφετε ή λυγίζετε  
    έντονα τα καλώδια.
•	 Μην εκθέτετε το θερμοστάτη ή το καλώδιο  
    τροφοδοσίας σε υγρασία ή υγρά.
•	 Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει  
    να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή  
    καταρτισμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνων.
•	 Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν είναι νωπό  
    ή βρεγμένο.
•	 Το θερμαινόμενο επίθεμα δεν μπορεί να  
    ενεργοποιηθεί με χρονοδιακόπτη.
•	 Αποφύγετε το έντονο λύγισμα ή τύλιγμα του  
    θερμαινόμενου μαξιλαριού.
•	 Ενώ το θερμαινόμενο μαξιλάρι είναι  
    ενεργοποιημένο,
    - Μην τοποθετείτε μεγάλο ή βαρύ  
         αντικείμενο πάνω του όπως βαλίτσες κ.τ.λ., 
    - Μην τοποθετείτε πηγή θερμότητας πάνω  
         του όπως ζεστές φιάλες νερού,  
         θερμαινόμενα επιθέματα ή παρόμοια.
    - Λόγω του ότι τα στοιχεία του θερμοστάτη  
         θα προκαλέσουν μια ελαφριά θερμότητα,  
         μην αφήνετε ποτέ το θερμοστάτη  
         καλυμμένο ή τοποθετημένο στο  

                               EL
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         θερμαινόμενο μαξιλάρι, μαξιλάρια και  
         παρόμοια αντικείμενα ή επάνω στον  
         ηλεκτρικό θερμαντήρα του στρώματος.
•	 Μη διπλώνετε το θερμαινόμενο επίθεμα όταν  
    είναι ζεστό.
•	 Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται έτσι  
    ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το  
    θερμαινόμενο μαξιλάρι.
•	 Παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών (0~3)  
    δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτή  
    τη συσκευή λόγω της ανικανότητάς τους να  
    αντιδράσουν στην υπερθέρμανση.
•	 Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να  
    χρησιμοποιηθεί από μικρά παιδιά άνω της  
    ηλικίας των τριών ετών (3) εκτός και αν ο  
    θερμοστάτης έχει προρυθμιστεί από γονιό ή  
    κηδεμόνα ή το παιδί έχει επαρκώς  
    εκπαιδευτεί στον τρόπο ασφαλούς  
    λειτουργίας του θερμαινόμενου μαξιλαριού. 
•	 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί  
    από παιδιά άνω της ηλικίας των οκτώ (8)  
    ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές,  
    αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή  
				έλλειψη	εμπειρίας	ή	γνώσεων	αν	έχουν	 
    εποπτευτεί ή εκπαιδευτεί όσον αφορά  
    την ασφαλή χρήση της συσκευής και την  
    κατανόηση των σχετικών κινδύνων.
•	 Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη  
    δεν θα πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς  
				επίβλεψη.

EL
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•	 Αν έχετε ανησυχίες σχετικά με θέματα υγείας,  
    συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρήση  
    της συσκευής.
•	 Αν χρησιμοποιείτε βηματοδότη,  
    συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και  
    τον κατασκευαστή του βηματοδότη πριν  
    χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν λόγω  
    του ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που  
    προέρχονται από αυτό το ηλεκτρικό προϊόν  
    μπορεί να παρεμβάλλονται στις λειτουργίες  
    του βηματοδότη σας υπό ορισμένες συνθήκες.
•	 Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε  
    κατοικίδια ή άλλα ζώα.
•	 Όταν η συσκευή χρησιμοποιηθεί για  
    παρατεταμένη περίοδο (περίοδο ύπνου),  
    η ρύθμιση της θερμοκρασίας πρέπει να  
    ρυθμίζεται στη ρύθμιση 1 για συνεχή χρήση.
•	 Όταν το θερμαινόμενο μαξιλάρι δεν  
    χρησιμοποιείται:
    - Το βύσμα πρέπει να αφαιρείται από την  
         επιτοίχια πρίζα και το θερμαινόμενο  
         μαξιλάρι πρέπει να αποθηκεύεται σε  
         στεγνό μέρος, χωρίς πρόσθετο βάρος  
         πάνω του.
    - Το βύσμα σύνδεσης πρέπει να αφαιρείται  
         από το θερμαινόμενο μαξιλάρι προς  
         αποφυγή ζημιάς από περιστροφή ή  
         λύγισμα του καλωδίου.
•	 Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε ως  
    εξής:

                               EL
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    - Αφήστε το να κρυώσει πριν το διπλώσετε.
    - Μην τσαλακώνετε το θερμαινόμενο  
         επίθεμα τοποθετώντας από πάνω του  
         αντικείμενα κατά την αποθήκευση.
•	 Αυτό το θερμαινόμενο επίθεμα πρέπει  
    να χρησιμοποιείται μόνο με τον τύπο του  
    θερμοστάτη που υποδεικνύει η πινακίδα  
    τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 θερμαινόμενο μαξιλάρι

1 κάλυμμα

1 θερμοστάτης ελέγχου με καλώδιο και βύσμα    
  σύνδεσης

1 εγχειρίδιο χρήσης 

1 κατάλογος προϊόντων 

1 εγχειρίδιο συντήρησης   

Περιγραφή συσκευής και θερμοστάτη 
ελέγχου  (βλ. εικ. Α)
1. Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα σύνδεσης
2. Θερμοστάτης
3. APS (Ενεργό Σύστημα Προστασίας) με οθόνη  
    LED τριών χρωμάτων (και στις δύο πλευρές)
4. Συρόμενος διακόπτης ON OFF και ρύθμιση  
    θερμοκρασίας (1,2,3,4)
5. Τύπος του θερμοστάτη
6. Αποσπώμενο βύσμα σύνδεσης

EL
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7. Κουτί σύνδεσης
8. Θερμαινόμενο μαξιλάρι
9. Εσωτερικό μαξιλάρι
 
Πολλαπλών χρήσεων  
(βλ. εικ. Β)
•	 Λειτουργεί σα θερμαινόμενο μαξιλάρι: με το  
    εσωτερικό μαξιλάρι
•	 Λειτουργεί σα θερμαινόμενο επίθεμα: χωρίς το  
    εσωτερικό μαξιλάρι
 
Προετοιμασία για χρήση  
(δείτε την εικ. Β για παρουσίαση)

1. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το θερμαινόμενο  
    μαξιλάρι (8) δεν έχει πτυχώσεις, τσακίσεις ή  
    τσαλάκωμα.  
2. Εισαγάγετε το εσωτερικό μαξιλάρι (9) για  
				να	δουλέψει	ως	θερμαινόμενο	μαξιλάρι.	Αν	 
    θέλετε να το χρησιμοποιήσετε ως  
    θερμαινόμενο επίθεμα, απλά αφαιρέστε το  
    εσωτερικό μαξιλάρι (9).
3. Συνδέστε το αποσπώμενο βύσμα σύνδεσης (6)  
    στο κουτί σύνδεσης (7).
4. Βεβαιωθείτε ότι ο θερμοστάτης (2) δεν  
    καλύπτεται από σεντόνι, μαξιλάρι ή άλλα  
    αντικείμενα.
5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (1) στην  
    επιτοίχια πρίζα.

                               EL
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Ενεργοποίηση

Κάθε φορά, πριν χρησιμοποιήσετε το 
θερμαινόμενο μαξιλάρι, βεβαιωθείτε ότι δεν 
είναι τυλιγμένο, διπλωμένο ή τσαλακωμένο 
πριν την ενεργοποίηση. 

Συνδέστε το προϊόν μόνο στα 230 Volts a.c.. 
Ενεργοποιήστε το προϊόν με το χειροκίνητο 
διακόπτη ολίσθησης (4) και θα ηχήσει τρεις 
φορές ένας προειδοποιητικός ήχος (μπιπ-μπιπ-
μπιπ) για να διασφαλιστεί ότι το προϊόν έχει 
λειτουργήσει σωστά. 

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας :
4   = μέγιστη ζέστη
2 – 3 = μέτρια ζέστη 
1   = ελάχιστη ζέστη 
0   = OFF 

EL
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Ενεργό σύστημα προστασίας APS (Active 
Protection System) – LED 3 χρωμάτων
Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με ενεργό 
σύστημα προστασίας «APS» (3) τεχνολογία 
που ανιχνεύει τα σφάλματα λειτουργίας ή 
τις αδυναμίες των στοιχείων.  Με τα LED 3 
χρωμάτων (3) που μπορούν να γίνουν αντιληπτά 
και από τις δύο πλευρές του θερμοστάτη (2) και 
τον παρατεταμένο ήχο, η APS μπορεί να σας 
βοηθήσει να λειτουργήσετε το θερμαινόμενο 
μαξιλάρι εύκολα και με ασφάλεια.

•	 Πράσινο - το θερμαινόμενο επίθεμά σας έχει  
    φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας.
•	 Πορτοκαλί - το θερμαινόμενο επίθεμά σας θα  
    φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας.

Λόγω της διακύμανσης της θερμοκρασίας σε 
διάφορα περιβάλλοντα (δωμάτιο, κρεβάτι κτλ.), 
τα LED του APS μπορούν να αλλάξουν από 
πράσινο σε κόκκινο χρώμα σε δευτερόλεπτα 
που σημαίνει συνεχή θέρμανση όταν το 
θερμαινόμενο	επίθεμα	χρησιμοποιείται.	Υπό	
αυτές τις συνθήκες, να θυμάστε ότι το προϊόν 
λειτουργεί σωστά και κανονικά.

•	 Κόκκινο φως και προειδοποιητικός ήχος :  
    σε περίπτωση πιθανής δυσλειτουργίας ή  
    υπερθέρμανσης, σταματήστε άμεσα τη χρήση.

Το κόκκινο φως και ο προειδοποιητικός ήχος 
δίνουν προειδοποίηση για τις παρακάτω 
καταστάσεις :

                               EL
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•	  Όταν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη  
    αλλά το αποσπώμενο βύσμα σύνδεσης (6)  
    δεν συνδέεται: Θα υπάρχει παρατεταμένος  
    ήχος κάθε δευτερόλεπτο. Συνδέστε το  
    αποσπώμενο βύσμα σύνδεσης (6) στο  
    κουτί σύνδεσης (7) και ενεργοποιήστε ξανά  
    το θερμοστάτη.
•	  Όταν τα καίρια στοιχεία είναι  
    κατεστραμμένα: Θα υπάρξει συνεχής  
    προειδοποιητικός ήχος. Αποσυνδέστε το  
    καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα άμεσα.
•	  Όταν τα καλώδια θερμότητας ή άλλα  
    στοιχεία υποστούν βλάβη και η συσκευή  
    δεν μπορεί να λειτουργήσει άλλο πια, θα  
    υπάρχει ένας προειδοποιητικός ήχος κάθε  
    δευτερόλεπτο. 
•	  Όταν το θερμαινόμενο επίθεμα (8) είναι  
    διπλωμένο ή καλυμμένο πλήρως, η συσκευή  
				θα	φτάσει	σε	υψηλότερη	θερμοκρασία:	 
    θα υπάρχει παρατεταμένος ήχος κάθε  
    2 δευτερόλεπτα.  Απενεργοποιήστε το και  
    ελέγξτε αν υπάρχει εσφαλμένη χρήση.

Οι προειδοποιήσεις που αναφέρονται 
παραπάνω	δεν	μπορούν	να	καλύψουν	όλες	
τις ελαττωματικές καταστάσεις καθώς οι 
ζημιές σε μερικά στοιχεία δεν θα οδηγήσουν 
στην ενεργοποίηση κόκκινης λυχνίας ή 
προειδοποιητικού ήχου. 

EL
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T

Προσοχή

Μη χρησιμοποιείτε το θερμαινόμενο μαξιλάρι όταν είναι διπλωμένο, 
τσακισμένο ή τσαλακωμένο.

Τα ηλεκτρονικά στοιχεία του θερμοστάτη μπορεί να κάνουν το 
θερμοστάτη να ζεσταθεί ελαφρώς όταν το θερμαινόμενο επίθεμα 
χρησιμοποιείται. Ως εκ τούτου, ο θερμοστάτης δεν πρέπει να 
καλύπτεται ή να τοποθετείται πάνω από οποιαδήποτε πηγή 
θέρμανσης όταν είναι σε λειτουργία.

Δεν πρέπει να μετράτε τη θερ μοκρασία του θερμαινόμενου 
επιθέματος με τα χέρια λόγω του ότι η επιδερμίδα του σώματός 
σας είναι πιο ευαίσθητη από αυτή των χεριών σας. Η θερμοκρασία 
μπορεί να έχει χλιαρή αίσθηση στο χέρι αλλά ενδέχεται να είναι 
δυσάρεστα ζεστή για το σώμα σας.

                               EL

Εξαιρετικά ταχεία θέρμανση

Το θερμαινόμενο μαξιλάρι είναι εξοπλισμένο με 
λειτουργία εξαιρετικά ταχείας θέρμανσης έτσι ώστε ο 
χρήστης να νιώθει τη θερμότητα μέσα σε 7-10 λεπτά 
αφού ενεργοποιηθεί στη ρύθμιση θερμοκρασίας 4.

  

Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Τώρα μπορείτε να απολαύσετε την ευχάριστη 
ζεστασιά.  Μετά από περίπου 90 λεπτά, το 
θερμαινόμενο μαξιλάρι θα απενεργοποιηθεί 
αυτόματα.  Για να θέσετε ξανά το θερμαινόμενο 
μαξιλάρι σε λειτουργία, πρέπει να θέσετε το διακόπτη 
ολίσθησης (4) στη ρύθμιση «0» πρώτα.  Μετά από 
περίπου 5 δευτερόλεπτα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε 
ξανά το θερμαινόμενο μαξιλάρι.
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Καθαρισμός και φροντίδα

Εκτός από το εσωτερικό μαξιλάρι, αυτό το 
θερμαινόμενο μαξιλάρι πλένεται σε πλυντήριο 
ρούχων. 

•	 Το εσωτερικό μαξιλάρι (9) δεν πλένεται.

•	 Πριν το καθάρισμα του θερμαινόμενου μαξιλαριού  
      (8), πάντα να αφαιρείτε πρώτα το καλώδιο  
      τροφοδοσίας από την επιτοίχια πρίζα. Αφαιρέστε το εσωτερικό  
      μαξιλάρι (9) και περιμένετε το θερμαινόμενο επίθεμα να κρυώσει.

•	 Αποσυνδέστε το βύσμα σύνδεσης (6) από το κουτί σύνδεσης (7).   
      Τοποθετήστε το καλώδιο και το θερμοστάτη (2) σε ξηρό μέρος  
      όπου δεν θα έρχεται σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά.

•	 Να θυμάστε ότι το θερμαινόμενο επίθεμα δεν πρέπει να  
      καθαρίζεται με στεγνό καθάρισμα, να στραγγίζεται, να  
      στεγνώνεται σε στεγνωτήριο και να σιδερώνεται με πρέσα ή  
      σίδερο.

•	 Ρυθμίστε το πλυντήριο σε έναν ήπιο κύκλο πλύσης στους 30oC.  
      Το θερμαινόμενο επίθεμα πρέπει να πλένεται μόνο μαζί με άλλα  
      υφάσματα. Χρησιμοποιήστε ήπιο απορρυπαντικό για ευαίσθητα  
      υφάσματα και δοσολογία ανάλογα με τις οδηγίες του  
      κατασκευαστή.

•	 Να χρησιμοποιείτε πάντα σάκο πλυντηρίου για καλύτερη  
      προστασία από τρύπες στο ύφασμα.

•	 Για προϊόντα σκούρου χρώματος, πάντα να πλένετε ξεχωριστά.

•	 Για να τα στεγνώσετε, τοποθετήστε το θερμαινόμενο επίθεμα σε  
      μια απορροφητική πετσέτα ή στρώμα.

•	 Να θυμάστε ότι το υπερβολικό πλύσιμο θα φθείρει το  
      θερμαινόμενο επίθεμα. Γι’ αυτό το λόγο, η συσκευή πρέπει να  
      πλένεται μόνο το πολύ 10 φορές σε όλη τη διάρκεια ζωής της.

•	 Να χρησιμοποιείτε μόνο το θερμαινόμενο μαξιλάρι όταν είναι  
      εντελώς στεγνό. 

•	 Να μην ενεργοποιείτε ποτέ το προϊόν για να το στεγνώσετε.

EL

Οι επισκευές στο προϊόν δύναται μόνο να αναλαμβάνονται από 
καταρτισμένα άτομα με τη χρήση αυθεντικών εξαρτημάτων 
αντικατάστασης. Οι επισκευές που διεξάγονται από μη 
καταρτισμένα άτομα μπορεί να προκαλούν ουσιαστικό κίνδυνο στον 
χρήστη.
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Απόρριψη

Αυτή η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται μαζί με 
τα οικιακά απόβλητα αλλά σε κατάλληλο τοπικό 
σημείο	συγκομιδής	ή	ανακύκλωσης.	Απορρίψτε	τη	
συσκευή σύμφωνα με την οδηγία για απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE). 
Αν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινωνήστε 
με τη δημοτική αρχή για περισσότερες 
πληροφορίες	σχετικά	με	την	απόρριψη	στηνπεριοχή	σας.

Περισσότερες πληροφορίε

•	 Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θερμαινόμενο μαξιλάρι  
      ή ως θερμαινόμενο επίθεμα μετά την αφαίρεση του εσωτερικού  
      μαξιλαριού.

•	 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί ειδικά ως θερμαινόμενο μαξιλάρι. Μην  
      τη χρησιμοποιείτε ως μαξιλάρι ύπνου. 

Εγγύηση

Να θυμάστε ότι η Wellcare παρέχει περιορισμένη διετή εγγύηση για 
αυτό το προϊόν. Η Wellcare εγγυάται ότι αυτό το προϊόν δεν θα έχει 
ελαττώματα στα υλικά και την τεχνική εργασία για περίοδο δύο 
ετών από την ημερομηνία αγοράς.

Κατά την περίοδο των δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς, 
η Wellcare θα αντικαθιστά τα ελαττωματικά προϊόντα που 
καλύπτονται από αυτή την περιορισμένη εγγύηση. Να θυμάστε 
ότι απαιτείται καθαρό αντίγραφο της απόδειξης αγοράς. Για να 
αιτηθείτε	υπηρεσία	περιορισμένης	εγγύησης,	επιστρέψτε	το	
ελαττωματικό προϊόν στο κατάστημα όπου το αγοράσατε με το 
καθαρό αντίγραφο της απόδειξης αγοράς εντός της περιόδου 

Αποθήκευση

Αν το θερμαινόμενο μαξιλάρι δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, συνιστούμε να:

•	 Αποσυνδέσετε το βύσμα σύνδεσης από το κουτί σύνδεσης.

•	 Αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει πριν από την αποθήκευση.

•	 Αποθηκεύστε την στην αρχική συσκευασία και τοποθετήστε τη σε  
      στεγνό μέρος.

•	 Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω από τη συσκευή.
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περιορισμένης εγγύησης. Για το προϊόν αντικατάστασης θα ισχύει η 
εναπομείνασα περιορισμένη εγγύηση του αρχικού προϊόντος.

Σας συνιστούμε να τηλεφωνείτε στο κέντρο εξυπηρέτησής μας για 
οποιαδήποτε	προβλήματα	σχετικά	με	το	προϊόν	πριν	το	επιστρέψετε	
στο κατάστημα όπου το αγοράσατε. 

Ωστόσο, να θυμάστε ότι η περιορισμένη εγγύησή μας δεν καλύπτει 
οποιαδήποτε ζημιά λόγω αποστολής των προϊόντων σε εσάς 
και εξωτερικών αιτίων, όπως ατύχημα, κατάχρηση, κακή χρήση, 
προβλήματα με ηλεκτρική ενέργεια, χρήση μη σύμφωνη με τις 
οδηγίες του προϊόντος, αποτυχία εκτέλεσης εύλογης συντήρησης, 
προβλήματα που προκαλούνται από τη χρήση εξαρτημάτων και 
στοιχείων που δεν παρέχονται από τη Wellcare και προβλήματα που 
προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή του προϊόντος της 
Wellcare. Επιπροσθέτως, η περιορισμένη εγγύησή μας δεν καλύπτει 
οποιαδήποτε ζημιά λόγω των ελαττωμάτων που γνωρίζετε ότι 
υπάρχουν όταν αγοράζετε το προϊόν.

Αυτή η περιορισμένη εγγύηση σάς δίνει συγκεκριμένα νομικά 
δικαιώματα και μπορεί επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που να 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα (ή από δικαιοδοσία σε δικαιοδοσία). Η 
ευθύνη της Wellcare για δυσλειτουργίες και ελαττώματα προϊόντος 
περιορίζεται στην αντικατάσταση ως ορίζεται σε αυτή τη δήλωση 
περιορισμένης εγγύησης. Κάθε ρητή και άρρητη εγγύηση για το 
προϊόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιωνδήποτε άρρητων 
εγγυήσεων όρου εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για 
συγκεκριμένο σκοπό, περιορίζονται στη διάρκεια της περιορισμένης 
περιόδου εγγύησης που ορίζεται παραπάνω και καμία εγγύηση 
είτε ρητή είτε άρρητη δεν θα ισχύει μετά από μια τέτοια περίοδο. 
Η Wellcare δεν δέχεται ευθύνη πέραν των επιδιορθώσεων που 
ορίζονται σε αυτή τη δήλωση περιορισμένης εγγύησης ή ευθύνη για 
άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες.

EL

Τεχνικές πληροφορίες

Μοντέλο: WE-167CSHD                               

Μέγεθος: 35 x 46 CM                                              

Τάση: 230V ~50Hz                                           

Watt: 100W

Μοντέλο: WE-167CMHD                                    

Μέγεθος: 45 x 45 CM                                              

Τάση: 230V ~50Hz                                           

Watt: 100W    
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