
NEDERLANDSNL HET PLAATSEN VAN HET DEKEN
1 Zorg er eerst en vooral voor dat het ECONO-HEAT™ eCare™ verwarmingsdeken met lage spanning de juiste maat is voor uw 

matras. Gebruik geen te groot deken dat u moet omslagen.
2 Plaats de elektrische (onder)deken op de matras met het label aan het hoofdeinde, naar boven gericht.
3 Begin bij het voeteneinde van het bed om het deken op de matras vast te leggen met de elastische banden die aan het deken 

vastzitten.  Bevestig daarna het hoofdeinde. Er kan langs die kant een lichte  overlapping zijn, afhangende van de lengte van de 
matras. De elastische banden zorgen ervoor dat het verwarmingsdeken goed strak op alle matrassen past. Het deken moet netjes 
plat liggen, zonder kreuken of plooien.

4 Leg dan voorzichtig het onderlaken over het verwarmingsdeken en zorg ervoor dat het deken nog steeds mooi strak ligt.

AANSCHAKELEN VAN HET VERWARMINGSDEKEN
1 De electrische draad van de schakelaar moet stevig in de stekker van het verwarmingsdeken gedrukt zitten.

2 Druk de AC/DC (wisselstroom – gelijkstroom) stekker (Stuk Nr. ZBHWX-A290020-A) in het stopcontact van de muur en schakel het 
AAN. Een groen LED lichtje in de stekker zal aanduiden dat de stekker goed werkt.

3 Schuif de schuifschakelaar op het controle-apparaatje naar de gewenste temperatuur : Positie I – Laag (±25°) of Positie II – 
Middelmatig (±30°). Het rode LED lichtje zal aanduiden dat het verwarmingsdeken  AAN is. Positie III - Warm, (±35°) wordt niet 
aangeraden voor voortdurend gebruik.

4  DRUKKNOP om de temperatuur bij te regelen (zie tekening  hier onder) :  

a) ÉÉN ENKELE DRUK (20 minuten voorverwarming) : om het deken voor te verwarmen schuift u de schuuifschakelaar eerst 
op de gewenste temperatuur – zoals aanbevolen voor regelmatig gebruik – Positie I of II en dan drukt u de DRUKKNOP 
ÉÉN KEER IN. Het groene LED lichtje zal dan aanduiden dat het verwarmingsdeken in vooraf geregelde gebruikswijze 
aangeschakeld is. Na 20 minuten zal het groene LED lichtje UITgaan en de controle schakelaar zal dan automatisch weer naar 
de vooraf gekozen temperatuur terugschakelen.

b) DUBBELE KLIK OP DE DRUKKNOP  (1 uur vanzelf AF  timer): Om de 20 minuten herverwarming  en na 1 uur vanzelf AF 
timer in the stellen, schuift u de schuifschakelaar eerst op de gewenste temperatuur voor regelmatig gebruik – Positie I of 
Positie II en dan drukt u de DRUKKNOP TWEEMAAL���������	
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dat het verwarmingsdeken aan het voorverwarmen is gedurende 20 minuten en dan zal het automatisch naar de gekozen 
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AF schakelen. Om het deken weer AAN te schakelen schuift u de schuifschakelaar naar O – AF en terug naar de gewenste 
temperatuur die aanbevolen wordt voor regelmatig gebruik : Positie I – Laag of Positie II – Middelmatig.

5 AUTOMATISCHE ENERGIEBESPARING – AFSCHAKELING NA 10 UREN: De schakelaar werd ontworpen om na 10 uren  
voortdurend gebruik  vanzelf AF te schakelen  Als u het deken nog nodig hebt schuif de schakelaar dan naar positie O – AF en terug 
naar de gewenste temperatuur, zoals aanbevolen voor regelmatig gebruik. Positie I – Laag en Positie II – Middelmatig.

6 Als het deken niet in gebruik is trekt u best de AC/DC stekker uit  het contact in de muur.

BIJZONDERE  EIGENSCHAPPEN
�� Technologie met lage spanning – Het laatste snufje voor uw 

Gezondheid en Veiligheid
�� 100% schokbestendig
�� Sluit schadelijke electromagnetische straling uit die soms 

met verwarmingsdekens met hoge spanning kan voorvallen
�� Kan in de machine worden gewassen
�� &����'������������$����	����
�� Buitenlaag in 100% katoen
�� 3 temperatuurinstellingen – laag, middelmatig en hoog met 

twee handige AF posities
�� 20 minuten ( ) voorverwarming timer
�� Lage temperatuur instelling is bijzonder laag voor een 

aangenaam gevoel tijdens het slapen de hele nacht door
�� Schakelt vanzelf af na 10 uren moest u het deken per 

ongeluk niet hebben afgezet
�� Handige timer voor 1 uur – schakelt vanzelf af zelfs als u in 

slaap valt
�� Bereikt een aangename, rustgevende temperatuur die dicht 

bij de lichaamstemperatuur ligt voor een goed gevoel
�� Beschikbaar in eenpersoons-, tweepersoons-, queen- en 

king maten
�� Eenvoudig te bevestigen – past netjes strak met elastische 

banden om aan alle hoogten en lengten van matrassen te 
voldoen

�� Goedgekeurd overeenkomstig internationale 
veiligheismaatregelen

�� Twee jaren garantie

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Het ECONO-HEAT™ eCare™ lage spanningsdeken gebruikt slechts 21VDC en zendt slechts een minimale hoeveelheid 
electromagnetische golven uit. Het is dus een veilige en gezonde keuze in vergelijking met verwarmingsdekens met hoge spanning.
De elektrische (onder)deken is wasmachine bestendig en is gemaakt van 100% katoen zodat u ongestoord van uw nachtrust kunt 
genieten. Er zijn geen gevaren verbonden aan het gebruik en het is 100% veilig tegen schokken (zelfs als het in aanraking komt met 
vloeistof). Dit betekent dat het totaal veilig is om met het deken AAN te slapen.

WASSEN VAN HET DEKEN 
Het is gemakkelijk om het verwarmingsdeken te wassen. Volg deze wenken : MACHINE : trek de electrische draad en het contact uit 
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in een industriële droger of in een Laundromat. Droog in de machine gedurende 10 minuten op “Laag” en hang het deken daarna 
keurig over de waslijn tot het volledig droog is. MET DE HAND WASSEN : Trek de electrische draad uit het deken. Week het deken 
gedurende 15 minuten in lauw water met een milde zeep. Niet schrobben. Spoel goed uit en hang het deken over de waslijn tot het 
volledig droog is. 

*Het verwarmingsdeken voor een 
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beschikbaar met enkele schakelaar of 
twee schakelaars.

A B C DStopcontact 
in de muur

Stroomvoorziening

GROEN LED LICHTJE
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DRUKKNOP
Één druk op de knop =  
herhaal de instelling  
(20 min timer voor 
voorverwarming)
Druk twee maal op de knop = 
automatische timer
(1uur aan en dan vanzelf AF)
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(kies uw temperatuur)

Controleschakelaar Uitneembaar verbindingsstuk

TWEEPERSOONSBED*, QUEEN & KING EENPERSOONSBED & TWEEPERSOONSBED*



2 YEAR WARRANTY

THE ULTIMATE IN HEALTH AND SAFETY

MODEL NUMBERS: EB91S, EB137S, EB137D, EB152D, EB183D

MANUFACTURED AND APPROVED IN ACCORDANCE WITH 
INTERNATIONAL SAFETY STANDARDS: IEC 60335-1 & IEC 60335-2-17 
APPROVAL MARKING: U20318EA 

DESIGNED AND MANUFACTURED IN SOUTH AFRICA BY ECONO-HEAT  
INVENTORS OF THE ORIGINAL ENERGY-SAVER WALL PANEL HEATER

ECONO-HEAT™ Energy Efficient Appliances (Pty) Limited 
Address: 7 Mercury Crescent, Wetton, Cape Town, South Africa 7780   Phone: +27 21 762 6500   Fax: +27 21 762 6500

Email: info@econo-heat.com   Web: www.econo-heat.com

De schakelaar mag NIET NAT worden
NIET DROOGKUISEN
WAS HET DEKEN NIET als de bedrading door de versleten stof  zichtbaar is
Gebruik GEEN BLEEKMIDDEL

NIET STRIJKEN
NIET AANSCHAKELEN tot het volledig droog is
NIET WRINGEN

Gebruik enkel als onderdeken.
Zorg er speciaal voor dat het deken volledig plat light op het bed en geen vouwen of 
kreuken vertoont.
Gebruik alleen met een ECONO-HEAT™ AC/DC  adaptercontactdoos en 
controleschakelaar van het Model No ZBHWX-A290020-A
Als het deken niet in gebruik is, laat het dan afkoelen vooraleer u het opvouwt. Vouw 
het dan zorgvuldig en berg het zonder er zware stukken bovenop te plaatsen.
Onderzoek het deken regelmatig om te zien of het geen tekenen van slijt of 
beschadiging vertoont.  Als u zulke tekenen ontdekt of als het deken misbruikt werd, 
neem het dan terug naar de verschaffer voor u het weer gebruikt.
Dit deken is niet bedoeld voor medisch gebruik in hospitalen. Het wordt best niet door 
kleine kinderen gebruikt tenzij de schakelaars vooraf door een ouder of onder toezicht 
werden ingesteld of tenzij het kind volledig op hoogte is van het veilig gebruik en de 
schakelaars. Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om te verzekeren dat 
ze niet met de apparatuur spelen. Trek de stekker uit het stopcontact als het deken 
niet in gebruik is.

Zorg er voor dat de electriciteitstoevoer veilig en stevig in het electrisch deken 
vastgedrukt zit.
LEG GEEN hoofdkussen of andere voorwerpen op deelectriciteitstoevoer of the 
schakelaars. Deze moeten ten allen tijde volledig onbelemmerd blijven
KNOEI NIET met de electrische schakelaar of haal hem niet uit mekaar.
GEBRUIK GEEN spelden of pinnen in of in the nabijheid van het deken.
GEBRUIK HET DEKEN NIET als u koorts hebt
GEBRUIK HET DEKEN NIET op een waterbed of opgeblazen bed
GEBRUIK HET DEKEN NIET als het gekreukt of geplooid is
GEBRUIK HET DEKEN NIET als het nat is
GEBRUIK HET DEKEN NIET in de nabijheid van onbekwame, hulpeloze personen, 
zuigelingen of personen die erg gevoelig zijn voor hitte 
STOP HET DEKEN NIET IN  zoals een laken onder de matras
GEBRUIK HET DEKEN NIET op een verstelbaar bed, en als u dat toch doet, zorg 
er dan voor dat het deken of de bedrading niet kunnen geplooid of vast zitten in 
bijvoorbeeld scharnieren.

WAARSCHUWING
De volgende wenken worden aanbevolen naar aanleiding van de internationale maatstaven voor veiligheid. Vermits sommige van deze vereisten alleen 
van toepassing zijn op verwarmingsdekens met hoge spanning en dus niet noodzakelijk toepasselijk zijn op het ECONO-HEAT™ eCare™  deken met 
lage spanning, is het toch aangeraden om de volgende waarschuwingen in acht te nemen bij het gebruik van uw deken.

GARANTIE
Belangrijk : Hecht uw bewijs van betaling/ontvangstbewijs aan deze brochure. U zal moeten kunnen bewijzen waar en wanneer u voor het deken betaald hebt als u de garantie 
eist. ECONO-HEAT™ garandeert dat uw ECONO-HEAT™ eCare™ lage spanning verwarmingsdeken geen fabrieksfouten vertoont, op voorwaarde dat :
Zulke garantie tot doel heeft om de goederen te herstellen of te vervangen ingeval er een fabrieksfout is (die normale slijt uitsluit) en dat het binnen de 24 (vierentwintig) maanden 
van oorspronkelijke aankoop aan ECONO-HEAT™ wordt gemeld.
Aansprakelijkheid vanwege ECONO-HEAT™ ingevolge deze garantie is voorwaardelijk aan :
 - het gebruik en het onderhoud van de goederen volgens de instrukties en /of de wenken op het etiket van ECONO-HEAT™
 - het feit dat geen herstelwerk, veranderingen van het deken werden uitgevoerd door de Koper of enige andere derde partij.
De garantie vervangt en sluit alle uitgedrukte of veronderstelde voorwaarden, garanties of  verplichtingen uit van enige aard (wettelijk of anderszins) met betrekking tot geschiktheid 
voor het bedoelde gebruik of kwaliteit van vakmanschap, materiaal of ontwerp, behalve voorzover enige wet zulke uitsluiting verhindert.
Beperking van aansprakelijkheid
Tenzij uitdrukkelijk voorzien in de Verkoopsvoorwaarden, zal ECONO-HEAT™ niet aansprakelijk zijn tegenover de Koper (of zijn personeel, bedienden of vertegenwoordigers, 
aannemers, handelaars of volgende kopers) voor directe, indirecte, onvoorziene, toevallige of voortvloeiende schade van enige aard ook, veroorzaakt (tengevolge schuldigheid of 
ingevolge een contract of op andere wijze) als gevolg van / of na de installatie en/of het gebruik van de goederen.
De Koper (en enige volgende koper) stelt ECONO-HEAT™ (zijn leden, personeel en vertegenwoordigers) schadeloos tegen alle handelingen, gerechtelijke stappen en eisen van 
enige aard tegen hen aangevoerd (ook tegen hun leden, bedienden of vertegenwoordigers) door een derde partij als gevolg van de installatie en / of het gebruik van de goederen.

REEKS
EENPER-

SOONSBED
Éen Schakelaar

TWEEPER-
SOONSBED
Één schakelaar of twee

QUEEN
Twee Schakelaars

KING
Twee Schakelaars

MODEL NR. EB91S EB137S EB137D EB152D EB183D

INVOER AC 100-240V, 50-60Hz, 1.5A

UITVOER 21 V DC

TEMPERA-TUUR ONGEVEER 25°C - 35°C

GEWATTEERDE
STOF 100% KATOENEN BUITENBEKLEDING

TECHNISCHE  BESCHRIJVING

ONTWORPEN EN VERVAARDIGD IN  
ZUID-AFRIKA DOOR ECONO-HEAT™,  

DE UITVINDERS VAN HET  
OORSPRONKELIJKE ENERGIEBESPARENDE 

VERWARMINGSPANEEL AAN DE MUUR
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