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Θερμαινόμενη κουβέρτα - υπόστρωμα
SS01(150x080)-1X & SS01(160x140)-2X 

SS01(150x080)B-1X & SS01(160x140)B-2X

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της 
γκάμας IZZY.

Οι οδηγίες χρήσης αφορούν τα μοντέλα
SS01(160x140)-2X και SS01(160x140)B-2X 
Θερμαινόμενο υπόστρωμα για διπλό κρεβάτι
SS01(150x080)-1X και SS01(150x080)B-1X 
Θερμαινόμενο υπόστρωμα για μονό κρεβάτι

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας 
θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις 
παρακάτω οδηγίες ασφαλείας.
•  Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης 

και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για 
μελλοντική αναφορά.

•  Πάντοτε θέτετε τη συσκευή στη θέση ”Off” 
προτού την αποσυνδέσετε από την πρίζα.

•  Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να 
κρέμεται σε γωνίες τραπεζιών ή να έρχεται 
σε επαφή με τις ζεστές επιφάνειες της 
συσκευής.

•  Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε την 
συσκευή ή μέρη της, πάνω ή κοντά σε 
ζεστές επιφάνειες (όπως ηλεκτρική κουζίνα, 
κουζίνα γκαζιού ή ζεστό φούρνο).

•  Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η 
τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή (στην 
κάτω πλευρά της συσκευής) συμφωνεί με 
την τάση της κεντρικής παροχής στο σπίτι 
σας. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε 
με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα 
επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ και μην 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή. 

•  Η χρήση καλωδίων επέκτασης που δεν 
εγκρίνονται από τον κατασκευαστή της 
συσκευής, μπορεί να προκαλέσει βλάβη, 
τραυματισμούς και ατυχήματα. 

•  Σε περίπτωση που υπάρχει ελάττωμα, 
φθορά ή πιθανή βλάβη μετά από πτώση, 
βγάλτε αμέσως το καλώδιο ρεύματος 
από την πρίζα και μην χρησιμοποιείτε 
τη συσκευή. Επικοινωνήστε με ένα από 
τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών 
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

•  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε 
περίπτωση που έχει φθαρεί το καλώδιο ή 
το φις.

•  Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν είναι 
εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή, καθώς 
αυτό ενέχει κίνδυνος φθοράς της συσκευής 
και τραυματισμού του χρήστη.

•  Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο της συσκευής 
για τυχόν σημάδια φθοράς. Αν το καλώδιο 
της συσκευής φθαρεί, απευθυνθείτε σε ένα 
από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών 
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

•  Κάθε επισκευή από μη ειδικευμένο τεχνικό 
των κέντρων επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ 
ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ. 

•  Πριν τον καθαρισμό ή οποιαδήποτε 
λειτουργία συντήρησης, τη μετακίνηση της 
συσκευής ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε 
σβήστε τη συσκευή και βγάλτε το καλώδιο 
ρεύματος από την πρίζα.

•  Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για 
οικιακή χρήση και πάντα σύμφωνα με τις 
οδηγίες που περιγράφονται στο παρόν. Δεν 
επιτρέπεται η χρήση σε παιδικούς σταθμούς 
και νηπιαγωγεία, νοσοκομεία και τα συναφή.

•  Είναι απαραίτητη η επίβλεψη όταν η 
συσκευή λειτουργεί κοντά σε παιδιά.

•  Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία 
χωρίς επίβλεψη.

SS01(150x080)-1X      ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ  SS 01-0815
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Θερμαινόμενη κουβέρτα - υπόστρωμα
SS01(150x080)-1X & SS01(160x140)-2X 

SS01(150x080)B-1X & SS01(160x140)B-2X

•  Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές 
ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δεν 
διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και 
εμπειρία για την χρήση της συσκευής, 
χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου 
που γνωρίζει τη λειτουργία της και θα είναι 
υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. 

•  Χρειάζεται συνεχής επιτήρηση των παιδιών 
προκειμένου να μην παίζουν με την 
συσκευή. 

•  Μην αφήνετε συνθετικά υλικά από τη 
συσκευασία κοντά σε παιδιά διότι μπορεί να 
είναι επικίνδυνα για την ασφάλειά τους. 

•  Μην βυθίζετε ποτέ το καλώδιο της συσκευής 
ή το φις σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

•  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη 
από την ενδεδειγμένη ή προτεινόμενη από 
τον κατασκευαστή χρήση. 

•  Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή 
συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα, 
τους κανόνες ασφάλειας και τις οδηγίες 
περί Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής 
Συμβατότητας, Προστασίας του 
Περιβάλλοντος κλπ.

•  Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού, 
μην επιχειρείτε να ανοίξετε ή να 
επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Κάθε 
επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
των κέντρων Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ 
ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

  ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΑΒΕΤΕ ΠΟΤΕ 
ΤΗΝ ΗΛ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΕΑΝ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΞΕΔΙΠΛΩΜΕΝΗ. 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 
Η ΗΛ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ. 
ΘΑ ΝΙΩΣΕΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ 
ΞΑΠΛΩΣΕΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΗΛ. 
ΚΟΥΒΕΡΤΑ.  

•  Άτομα με βηματοδότες θα πρέπει να 
συμβουλευθούν το γιατρό τους προτού 
χρησιμοποιήσουν την ηλ. κουβέρτα, καθώς 
οι ηλεκτρονικές και μαγνητικές εκπομπές 
του προϊόντος μπορεί να επηρεάσουν 
τη λειτουργία του βηματοδότη, κάτω από 
συγκεκριμένες συνθήκες.

•  Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γιατρό 
σας πριν από τη χρήση της συσκευής.

•  Η ηλ. κουβέρτα και τα ηλεκτρικά τμήματά 
της δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή 
με το νερό ή άλλα υγρά. Υπάρχει κίνδυνος 
ηλεκτρικού σοκ. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το 
προϊόν όταν είναι βρεγμένο ή νωπό.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΚΟΥΒΕΡΤΑ – ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

- Μονή: 80X150 εκ / Διπλή: 140x160 εκ
- Πολυεστέρας. ABS.
- 3 επίπεδα θερμότητας.
- Προστασία από την υπερθέρμανση.
-  Ειδική ζεστή ζώνη στην περιοχή των 

ποδιών.
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Θερμαινόμενη κουβέρτα - υπόστρωμα
SS01(150x080)-1X & SS01(160x140)-2X 

SS01(150x080)B-1X & SS01(160x140)B-2X

•  Η ηλ. κουβέρτα δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια καταιγίδας 
με κεραυνούς και αστραπές – ενέχει 
κίνδυνος ηλεκτρικού σοκ.

•  Ποτέ μην τρυπάτε την ηλ. κουβέρτα με 
καρφίτσες, παραμάνες κ.α..

•  Μην χρησιμοποιείτε την ηλ. κουβέρτα όταν 
είναι βρεγμένη.

•  Εάν τη χρησιμοποιείτε σε ρυθμιζόμενο 
κρεβάτι, ελέγξτε ότι η ηλ. κουβέρτα ή το 
καλώδιο δεν έχουν πιαστεί και ότι δεν έχουν 
δημιουργηθεί πτυχώσεις.

•  Βγάλτε το φις της ηλ. κουβέρτας από 
την πρίζα μετά τη χρήση, σε περίπτωση 
κακής λειτουργίας ή κατά τη διάρκεια του 
καθαρισμού.

•  Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα σε μορφή 
σπρέι κοντά στην ηλ. κουβέρτα, καθώς 
υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης φωτιάς, σε 
ορισμένες περιπτώσεις.

•  Μην χρησιμοποιείτε την ηλ. κουβέρτα κοντά 
σε εστίες φωτιάς.

•  Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση η ηλ. 
κουβέρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον 
όταν είναι πλήρως ξεδιπλωμένη.

•  Μην δημιουργείτε πτυχώσεις στην ηλ. 
κουβέρτα.

•  Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται διαρκώς 
υπό επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένη με 
την πρίζα και θα πρέπει να κρυώσει τελείως 
προτού αποθηκευθεί.

•  Ελέγξτε προσεκτικά το προϊόν για πιθανές 
φθορές προτού το θέσετε σε λειτουργία.

•  Σε περίπτωση οποιασδήποτε φθοράς, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το 
πλησιέστερο Κέντρο Επισκευών της εταιρίας 
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

•  Η ηλ. κουβέρτα διαθέτει σύστημα ελέγχου 
υπερθέρμανσης.

•  Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για ζώα.

Ρυθμίσεις Θερμοκρασίας
0 = κλειστό (off)
1 = χαμηλό επίπεδο θερμότητας
2 = μέτριο επίπεδο θερμότητας
3 = υψηλό επίπεδο θερμότητας
•  Χρειάζεται περίπου 15 λεπτά για να 

επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. 
Θυμηθείτε ότι η θερμοκρασία που μπορεί να 
φαίνεται μέτρια όταν η δοκιμή γίνεται με το 
χέρι, μπορεί να είναι ιδιαιτέρως υψηλή για 
άλλα σημεία του σώματος..

•  Ενδέχεται να διαπιστώσετε μια μικρή οσμή 
κατά την πρώτη χρήση. Η οσμή αυτή είναι 
απολύτως ασφαλής. Παρ’όλα αυτά, αερίστε 
καλά το δωμάτιο μετά την πρώτη χρήση.

•  Ξεκινήστε τη λειτουργία της ηλ. κουβέρτας 
ρυθμίζοντάς τη στο υψηλότερο επίπεδο 
θερμοκρασίας. Μετά από 15 λεπτά, η 
θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί στο 
επιθυμητό επίπεδο.

•  Η συσκευή σας διαθέτει ειδικη ζεστή ζώνη, 
στην περιοχή των ποδιών .

Τεχνικές προδιαγραφές

SS01(150x080)-1X & SS01(150x080)B-1X: 
Μονή

Τάση/Συχνότητα: 220-240V~ 50 HZ
Ισχύς: 60watt
Διαστάσεις: 80x150cm

SS01(160x140)-2X & SS01(160x140)B-2X: 
Διπλή

Τάση/Συχνότητα: 220-240V~ 50 HZ
Ισχύς: 60watt x 2
Διαστάσεις: 140x160cm
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Θερμαινόμενη κουβέρτα - υπόστρωμα
SS01(150x080)-1X & SS01(160x140)-2X 

SS01(150x080)B-1X & SS01(160x140)B-2X

Συντήρηση-Καθαρισμός
•  Παρακαλούμε καθαρίστε την επιφάνεια της 

ηλ. κουβέρτας με ουδέτερο καθαριστικό 
και σκουπίστε τη για να στεγνώσει με ένα 
μαλακό πανί.

•  Μην καθαρίζετε την ηλ. κουβέρτα με 
βιομηχανικά διαλυτικά όπως βενζόλιο ή 
πετρέλαιο.

•  Η ηλ. κουβέρτα μπορεί να πλυθεί στο 
πλυντήριο. Ωστόσο το πλύσιμο/σκούπισμα 
στο χέρι θα επιμηκύνει το χρόνο ζωής 
της ηλ. κουβέρτας σας. Για να πλύνετε 
τη συσκευή στο πλυντήριο αφαιρέστε 
τα χειριστήρια, τοποθετήστε την μέσα 
σε ένα δίχτυ πλυσίματος και σφραγίστε 
το. Χρησιμοποιήστε μία μικρή ποσότητα 
απορρυπαντικού και θέστε το πλυντήριο 
στην επιλογή «Πλύσιμο για Ευαίσθητα» 
με ανώτατη θερμοκρασία τους 30˚. Όταν 
ολοκληρωθεί η πλύση, αφαιρέστε την 
κουβέρτα από το δίχτυ πλυσίματος και 
κρεμάστε τη σε απλώστρα ρούχων για να 
στεγνώσει. Μην χρησιμοποιείτε μανταλάκια 
για να την κρεμάσετε.

Αποθήκευση
•  Αποθηκεύστε την ηλ. κουβέρτα μόνο 

όταν είναι στεγνή. Θα πρέπει να έχει 
προηγουμένως κρεμαστεί σε αεριζόμενο 
χώρο για να στεγνώσει φυσικά.

•  Μην συνδέετε την κουβέρτα στο ρεύμα για 
να στεγνώσει.

•  Μην αφήνετε την κουβέρτα να στεγνώσει 
στον ήλιο και μην την σιδερώνετε, καθώς 
κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δημιουργήσει 
θέματα ασφαλείας, λόγω της φθοράς των 
επιπέδων μόνωσης.

•  Μπορείτε να διπλώσετε τη στεγνή 
ηλ. κουβέρτα, προσέχοντας να μην 
δημιουργήσετε κάποια τσάκιση.

•  Μην τοποθετείτε την ηλ. κουβέρτα κάτω 
από παπλώματα και συναφή, ώστε να 
αποφύγετε την άσκηση πίεσης.

•  Μην χρησιμοποιείτε αντισκωριακά, όπως 
ναφθαλίνη, καθώς ενδέχεται να βλάψουν το 
μονωτικό υλικό.

•  Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει προτού την 
αποθηκεύσετε.

•  Το προϊόν και η συσκευασία του πρέπει 
να μένουν μακριά από παιδιά, υπάρχει 
κίνδυνος ασφυξίας.

Ασφαλής Aπόρριψη της 
Συσκευής

 
Τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στο 
προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν 
υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται 
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα 
μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. 
Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες 
βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον, 
ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης 
διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε 
να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους 
απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε 
ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη 
επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. 
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έρθουν σε 
επικοινωνία είτε με τον πωλητή από όπου 
αγόρασαν το προϊόν είτε τις κατά τόπου 
υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν 
τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον 
τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό 
το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον 
ανακύκλωση. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει 
να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα 
απορρίμματα προς διάθεση.
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SS01(150x080)-1X & SS01(160x140)-2X 

SS01(150x080)B-1X & SS01(160x140)B-2X

Εγγύηση και Εξυπηρέτηση 
Πελατών

•  Πριν παραδοθούν οι συσκευές μας 
υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. 
Ωστόσο η συσκευή σας διαθέτει και δύο (2) 
χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς 
της. Στην περίπτωση που προκύψει βλάβη 
σε αυτό το χρονικό διάστημα το SERVICE 
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ θα επισκευάσει ή θα 
αντικαταστήσει το προϊόν ή οποιοδήποτε 
ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς χρέωση.

•  Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που 
θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, 
λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή 
συντήρηση του προϊόντος, αντικανονικές 
συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των 
οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατροπή ή 
επισκευή του προϊόντος από επισκευαστές 
που δεν ανήκουν στα κέντρα service 
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: 

X. MΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. 
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα  
Τηλ.: 210 6156400 
Fax : 210 6199316 
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

ΚEΝΤΡΟ SERVICE ΜΠΕΝΡΟΥΜΠH: 
210 8822221
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Heating underblanket 
SS01(150x080)-1X & SS01(160x140)-2X 

SS01(150x080)B-1X & SS01(160x140)B-2X

We thank you for having chosen an appliance 
from the IZZY range. 

Important Safeguards

Please read these instructions carefully 
before using the appliance.
•  To protect against electrical hazards, do not 

immerse the cord or plug in water or other 
liquids.

•  Make sure your mains voltage corresponds 
to that specified on the appliance before 
plugging in. The appliance must be 
connected to an earthed mains safety 
socket.

•  Never leave the appliance unsupervised 
when in use. Keep out of reach of children 
or incompetent persons.

•  Do not operate any appliance with a 
damaged cord or plug, or after the appliance 
malfunctions, or has been damaged in any 
manner, return appliance to the nearest 
authorized service agent for examination, 
repair or adjustment.

•  Do not use the appliance with a damaged 
socket-outlet.

•  Never use the appliance near hot surfaces.
•  Make sure the cord never comes into 

contact with the hot parts of the appliance.
•  The appliance is not intended for use by 

persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, 
or lack of experience and knowledge, 
unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance 
by a person responsible for their safety.

•  Children should be supervised to ensure 
that they do not play with the appliance.

•  Only use the machine for its intended 
household use and in the way indicated in 
these instructions.

•  Never use accessories which are not 
recommended by the producer. They could 
constitute a danger to the user and risk to 
damage the appliance.

•  Never move the appliance by pulling the 
cord. Make sure the cord cannot get caught 
in any way. Do not wind the cord around the 
appliance and do not bend it.

•  Always set any control to “off” before 
unplugging from the outlet.

•  For your safety, this appliance conforms to 
the appliance standards, regulations and 
directives of Low Voltage, Electromagnetic 
Compatibility, Environment, etc.

  wArnIng: NEVER TURN ON 
THE BLANKET BEFORE IT IS 
COMPLETELY UNFOLDED. A 
FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN 
IRREPARABLE PRODUCT DAMAGE. 
MAY ONLY BE USED WITH THE 
CONTROL. 
THE BLANKET WILL NEVER FEEL 
COMPLETELY WARM UNTIL YOU LIE 
ON IT.

  wArnIng: The electric heating 
blanket is intended for private use, and 
it should not be used by nurseries, 
kindergartens, hospitals or the like.

•  People with placemakers should consult 
their physicians or the manufacturer of the 
pacemaker before using the blanket, as the 
electronic and magnetic emission from this 
prodct can affect the pacemaker’s function 
under certain circumstances.

•  If in doubt, please contact your physician 
before use.
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Heating underblanket 
SS01(150x080)-1X & SS01(160x140)-2X 

SS01(150x080)B-1X & SS01(160x140)B-2X

•  Neither the blanket nor the electric parts 
may come in contact with water or other 
liquids due to the risk of electric shock. 
Never use the product if it is wet or damp.

ELECTrIC HEATED BLAnKET – 
UnDEr BLAnKET

80X150cm/140x160cm
Polyester. ABS.
With three-step heat adjustment.
Overheating protection.
•  The blanket should not be used during 

thunder and lightning storms. Risk of electric 
shock.

•  Never attach safety pins or the like to the 
product.

•  Do not use if wet.
•  If used on an adjustable bed, check that the 

blanket or cord cannot be trapped or rucked.
•  Remove the blanket’s plug from the power 

outlet after use, in case of a malfunction or 
when cleaning.

•  Do not use spray products near the heating 
blanket, as they can cause fires under 
certain circumstances.

•  Do not use the blanket near open fire.
•  In order to avoid overheating, the blanket 

may only be used when it is fully unfolded.
•  Do not tuck in.
•  The blanket must always remain under 

observation when plugged in, and it must be 
completely cooled before being stored away.

•  The product should always be inspected for 
possible damages before use.

•  In the event of damage to the product, the 
blanket must be disposed of.

•  The blanket is equipped with overheating 
control.

•  May not be used for animals.

Save these instructions for future 
use.

Heat Settings
0 = off
1 = low heat level
2 = medium heat level
3 = high heat level
•  It takes approximately 15 minutes for the 

blanket to reach the desired temperature. 
Remember that at temperature that feels 
warm on the hand may be extremely hot on 
other parts of the body.

•  You may notice a faint odour the first 
time the blanket is heated. This odour is 
completely harmless, but be sure to air the 
room after the blanket has been heated for 
the first time.

•  Begin by heating the blanket to the highest 
heat level. After 15 minutes the temperature 
can be set to the desired level.

•  The appliance has a special warm feet 
zone.
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SS01(150x080)-1X & SS01(160x140)-2X 

SS01(150x080)B-1X & SS01(160x140)B-2X

Technical Specifications

SS01(150x080)-1X& SS01(150x080)B-1X: 
Single bed

Input/frequency: : 220-240V~ 50 HZ
Power: 60watt
Dimensions: 80x150cm

SS01(160x140)-2X & SS01(160x140)B-2X: 
Double bed

Input/frequency: : 220-240V~ 50 HZ
Power: 60watt x 2
Dimensions: 140x160cm

Cleaning and Maintenance
•  Please clean the surface with neutral 

detergent when it is dirty and wipe it dry with 
soft cloth.

•  Do not clean it with industrial solvent like 
benzene or kerosene.

•  Machine washing of the blanket is possible; 
however, hand washing/wiping it down will 
prolong the life of the blanket. To machine 
wash, remove the controler and place 
the blanket in a net bag and seal it. Use 
a small amount of detergent and set the 
washing machine to a “Delicate Wash” 
with a maximum temperature of 30˚. When 
washed, remove the blanket from the net 
bad and drape it over a clothes line to dry. 
Do not use clothes pegs to secure it.

Storage
•  Store electric heating blanket only when dry. 

It should be hung at a ventilated location to 
dry naturally.

•  Do not connect the blanket to power supply 
to dry it.

•  Do not dry it in the sun or iron it, which will 
cause safety problems because of the aging 
of the insulating layers.

•  The dry electric heating blanket should be 
folded without any crease.

•  Do not place it under quilt or similar in order 
to avoid any pressure.

•  Do not use any mothproofing agent like 
naphthalene, which will damage the 
insulation material.

•  Allow product to cool before storing.
•  Due to a risk of suffocation, the product and 

its packaging must be kept out of the reach 
of children.

Safe Αppliance Disposal

 
•  This product should not be disposed 

with other household wastes at the end 
of its working life. To prevent possible 
harm to the environment or human health 
from uncontrolled waste disposal, please 
separate it from other types of waste 
and recycle it responsibly to promote the 
sustainable reuse of material resources. 
Household users should contact either the 
retailers where they purchased this product, 
or their local government office, for details 
of where and how they can take this item for 
environmental safe recycling. This product 
should not be mixed with other commercial 
wastes for disposal.
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guarantee & Customer Service
•  Before delivery our devices are subjected 

to rigorous quality control. Moreover your 
appliance is quaranteed for period of two (2) 
years from the date of purchase.  
During this period SERVICE BENRUBI 
will repair or replace the product or any 
defective parts free of charge. 

•  We are under no liability in respect of any 
defect arising from willful or accidental 
damage, fair wear or tear, faulty installation, 
handling or maintenance of the product, 
connection to an unsuitable electric supply, 
negligence, abnormal conditions, failure to 
follow our instructions, misuse or alteration 
or repair of the product without the approval 
of an authorized BENRUBI sevice center. 

FOR MORE INFORMATION CONTACT: 
H. BEnrUBI & FILS SA
27 Aghiou Thoma str, GR15124 
Maroussi - Athens 
Tel.: 210 6156400, Fax: 210 6199316 
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

BENRUBI SERVICE CENTER: 210 8822221

  


