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NEDERLANDS

Verklaring van tekens

Aanwijzingen lezen! Machinewasbaar met 
een wolwasprogram-
ma tot 30°C
Niet bleken

Geen naalden  
insteken!

Niet drogen in de 
droogtrommel
Niet strijken

Niet gevouwen of in 
elkaar geschoven 
gebruiken!

Niet chemisch  
reinigen
De bij dit apparaat 
gebruikte stoffen zijn 
in overeenstemming 
met de hoge sociaal-
ecologische eisen 
van de Oeko-Tex 
standaard 100, zoals 
aangetoond door 
onderzoeksinstituut 
Hohenstein.

Niet geschikt 
voor kinderen 
onder 3 jaar.
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Verwijder het ap-
paraat conform de 
EU-richtlijn betref-
fende de verwijdering 
van elektrische en 
elektronische appara-
tuur – WEEE (Waste 
Electrical and Electro-
nic Equipment)
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PAP   

Verpakking overeen-
komstig de milieu-
eisen verwijderen

Dit product voldoet 
aan de eisen van de 
geldende Europese 
en nationale richtlij-
nen.

Fabrikant

Certificeringssym-
bool voor producten, 
die naar de Rus-
sische federatie en 
naar de landen van 
het GOS worden 
geëxporteerd.

 Apparaat uit veilig-
heidsklasse 2

WAARSCHUWING; Waarschuwing voor mogelijk lichamelijk 
gevaar of gevaar voor de gezondheid.

OPGELET; Veiligheidskennisgeving: mogelijke schade aan 
apparaat/accessoire.

AANWIJZING; Verwijzing naar belangrijke informatie.
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1. Leveringsomvang
1 x Elektrische onderdeken
1 x Schakelaar
1 x Gebruiksaanwijzing

1.1 Beschrijving van het apparaat
  1.  Schakelaar
  2.  Display
  3.   Toets voor temperatuurinstelling  

voor de lichaamszone
  4.   Toets voor instelling van de tijd  

voor automatische uitschakeling
  5.   Toets voor temperatuurinstelling  

voor de voetzone
  6.  AAN/UIT-schakelaar
  7.  Toets voor weergave van kWh
  8.  Stekkeraansluiting
  9.  Sleuf in zijgedeelte (UB 100)
10.  Netstekker

2. Belangrijke aanwijzingen
 Voor later gebruik bewaren

  WAARSCHUWING
• Het niet opvolgen van de volgende aanwijzingen kan leiden tot per-

soonlijk letsel of schade aan eigendommen (elektrische schokken, 
brandwonden, brand). De volgende veiligheidsadviezen en risicoaan-
duidingen dienen niet alleen ter bescherming van uw gezondheid of de 
gezondheid van anderen, maar ook ter bescherming van het product. 
Neem daarom de hierin genoemde adviezen en waarschuwingen in 
acht en geef deze handleiding mee als u het artikel aan een ander geeft.

• Deze elektrische onderdeken mag niet worden gebruikt door personen 
die ongevoelig zijn voor hitte of die bescherming nodig hebben, omdat 
zij niet op oververhitting kunnen reageren (bijv. diabetici, personen met 
door ziekte veroorzaakte huidveranderingen of littekens in het toepas-
singsgebied, na inname van pijnstillende middelen of alcohol).

• Deze elektrische onderdeken mag niet worden gebruikt bij zeer jonge 
kinderen (0-3 jaar), omdat zij niet op oververhitting kunnen reageren.

• Deze elektrische onderdeken mag niet worden gebruikt door jonge 
kinderen (3-8 jaar), tenzij de schakelaar wordt ingesteld door een ouder 
of toezichthoudende persoon en het kind goed is uitgelegd hoe de 
elektrische onderdeken veilig kan worden bediend.
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• Deze elektrische onderdeken kan worden gebruikt door kinderen van 
8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of 
mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij de 
elektrische onderdeken onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd 
over het veilige gebruik ervan en zij de daaruit voortkomende gevaren 
begrijpen.

• Kinderen mogen niet met de elektrische onderdeken spelen.
• Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, 

tenzij dit onder toezicht gebeurt.
• Deze elektrische onderdeken is niet bedoeld voor gebruik in zieken-

huizen.
• Geen naalden insteken!
• Niet gebruiken als hij gevouwen of gekreukeld is.
• Niet nat gebruiken.
• Voor gebruik op een verstelbaar bed moet worden gecontroleerd of de 

elektrische onderdeken en de snoeren niet bijvoorbeeld in de schar-
nieren beklemd kunnen raken.

• Deze elektrische onderdeken mag alleen samen met de op het etiket 
aangegeven schakelaar worden gebruikt.

• De door deze elektrische onderdeken uitgezonden elektrische en ma-
gnetische velden kunnen onder bepaalde omstandigheden de werking 
van uw pacemaker beïnvloeden. De stralingswaarden liggen echter ver 
onder de grenswaarden: elektrische veldsterkte: max. 5000 V/m, mag-
netische veldsterkte: max. 80 A/m, magnetische fluxdichtheid: max. 0,1 
millitesla. Neem daarom voor gebruik van deze elektrische onderdeken 
contact op met uw arts of met de fabrikant van uw pacemaker.

• Niet aan de snoeren trekken, draaien en ze ook niet scherp vouwen.
• Deze elektrische onderdeken dient regelmatig te worden gecontroleerd 

op tekenen van slijtage of beschadiging. Indien tekenen van slijtage of 
beschadiging aanwezig zijn, de elektrische onderdeken niet is gebruikt 
zoals bedoeld of de deken niet meer opwarmt, moet hij voor gebruik 
worden gecontroleerd door de fabrikant.

• Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden 
verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losge-
koppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.

• Als deze elektrische onderdeken is ingeschakeld, mag er
– geen scherp voorwerp op worden gelegd,
–  geen warmtebron zoals een kruik of warmtekussen enz. op worden 

gelegd.
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• De elektronische onderdelen in de schakelaar worden warm bij gebruik 
van de elektrische onderdeken. De schakelaar mag als hij is ingescha-
keld beslist niet worden afgedekt of op de elektrische onderdeken 
liggen.

• Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van onze apparaten, dan 
kunt u zich wenden tot onze klantenservice.

• Neem te allen tijde de aanwijzingen met betrekking tot de bediening 
(hoofdstuk 5), de reiniging en het onderhoud (hoofdstuk 6) en de opslag 
(hoofdstuk 7) in acht.

3. Voorgeschreven gebruik

  ATTENTIE
Deze elektrische onderdeken is uitsluitend bedoeld voor het verwarmen van bedden.

4. Bediening

4.1 Veiligheid

 ATTENTIE
• De elektrische onderdeken is voorzien van een VEILIGHEIDSSYSTEEM. Deze sensortechnologie 

voorkomt oververhitting van de elektrische onderdeken op het totale oppervlak door automatisch 
uitschakelen bij storing. Als het VEILIGHEIDSSYSTEEM de elektrische onderdeken heeft uitgescha-
keld, worden de temperatuurniveaus bij ingeschakelde toestand niet meer verlicht. 

• Let erop dat de elektrische onderdeken na een storing om veiligheidsredenen niet meer kan worden 
gebruikt en moet worden opgestuurd naar het opgegeven serviceadres.

• Verbind de defecte elektrische onderdeken in geen geval met een andere schakelaar van hetzelfde 
type. Dit zou eveneens zorgen voor een definitieve uitschakeling door het veiligheidssysteem in 
de schakelaar.

4.2 Ingebruikname
Leg de elektrische onderdeken vlak uitgespreid op uw matras, beginnend aan het 
voeteneinde.
Maak uw bed vervolgens op de gebruikelijke wijze op, zodat de elektrische onder-
deken zich tussen de matras en het onderlaken bevindt. 

 ATTENTIE
Zorg dat de elektrische onderdeken volledig vlak is uitgespreid en tijdens het 
gebruik niet gevouwen of gekreukeld raakt.  

• Verbind eerst de schakelaar met het verwarmingselement door de stekker aan te 
sluiten.

• Steek daarna de stekker in het stopcontact.
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Aanvullende instructies UB 100
Het hoofdeinde van de onderdeken 
wordt niet verwarmd.
Haal de stekker van de stekker aansluiting 
door de sleuf aan de zijkant [9] en ver-
bindt vervolgens de schakelaar met de 
elektrische onderdeken door beide delen 
van de stekkeraansluiting [8] samen te 
voegen (zie afb.). 

Trek vervolgens het zijgedeelte net als een hoeslaken over de zijkanten van uw matras. De verwarmende 
onderdeken is zo ontworpen dat deze geschikt is voor matrassen van 90 x 200 cm en 100 x 200 cm. Wanneer 
het snoer niet lang genoeg is, kan bij de klantenservice een langer snoer worden besteld (materiaalnummer 
108.070).
Daarna maakt u uw bed op met het hoeslaken zoals gebruikelijk zodat de elektrische onderdeken zich tussen 
uw matras en het hoeslaken bevindt.

4.3 Inschakelen
Schuif de AAN/UIT-schakelaar [6] op de zijkant van de schakelaar [1] naar de positie AAN ( I ) om de elektri-
sche onderdeken in te schakelen.
Als de onderdeken is ingeschakeld, wordt het display [2] verlicht en worden gedurende 2 seconden alle 
segmenten getoond. Daarna wordt de volgende basisinstelling weergegeven:
Temperatuurniveau voor de lichaamszone: 0
Temperatuurniveau voor de voetzone: 0
Tijd voor automatische uitschakeling: 1 h (= 1 uur)

    AANWIJZING
Om te voorkomen dat het display ’s nachts hinderlijk wordt verlicht, wordt de lichtsterkte van de 
achtergrondverlichting na ongeveer 5 seconden verminderd.

    AANWIJZING
Deze elektrische onderdeken is voorzien van snelverwarming die zorgt voor een snelle 
verwarming binnen de eerste 15 minuten. Gedurende deze tijdsduur wordt in het display 
het woord “Turbo” knipperend weergegeven.
Wanneer de onderdeken tijdens de eerste 15 minuten kort wordt uitgeschakeld en daarna 
weer wordt ingeschakeld, wordt de snelle opwarming om veiligheidsredenen gedeactiveerd. Op het 
display wordt het woord "Turbo" dan niet weergegeven. De elektrische onderdeken wordt echter op 
normale wijze verwarmd. Om de snelle opwarming weer te activeren, moet de elektrische onderdeken 
20 minuten lang helemaal worden uitgeschakeld.

4.4 De temperatuur instellen
Druk op de toets [3] voor het instellen van het temperatuurniveau voor de lichaamszone.
Druk op de toets [5] voor het instellen van het temperatuurniveau voor de voetzone.

Niveau 0: Uit
Niveau 1: Minimale verwarming
Niveau 2 – 8: Afzonderlijk instelbare verwarming
Niveau 9: Maximale verwarming
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    AANWIJZING
Schakelvolgorde van de temperatuurniveaus: 0 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 – 9 ...

  WAARSCHUWING
Als de elektrische onderdeken meerdere uren wordt gebruikt, raden wij 
aan het laagste temperatuurniveau in te stellen om oververhitting van de 
gebruiker te voorkomen.

 AANWIJZING
• De elektrische onderdeken warmt het snelst op wanneer u eerst het hoogste tempera-tuurniveau 

inschakelt.
• Wij adviseren de elektrische onderdeken ongeveer 30 minuten voor het naar bed gaan in te schakelen 

en met een dekbed af te dekken om ontsnappen van de warmte te voorkomen.

4.5 Automatische beveiligingsfunctie

    AANWIJZING 
Deze elektrische onderdeken is uitgerust met een automatische beveiligingsfunctie. Als de deken is 
ingesteld op temperatuurniveau 9, 8 of 7, wordt na 3 uur automatisch teruggeschakeld naar tempe-
ratuurniveau 6.

4.6 Automatische uitschakelfunctie
• Druk op de toets voor het instellen van de tijd voor automatische uitschakeling [4]. U kunt de tijd voor 

automatische uitschakeling instellen op 1, 2, 3, 4, ... of zelfs 12 uur.

    AANWIJZING
Schakelvolgorde van de tijd voor automatische uitschakeling:
1 h – 12 h – 11 h – 10 h – 9 h ..... 1 h – 12 h – 11 h ... (tijd in uren).
Als er minder dan 1 uur over is tot automatische uitschakeling wordt resterende tijd in minuten weer-
gegeven (bijv. 59 minuten).

• Als de ingestelde tijd is verstreken, wordt de elektrische onderdeken automatisch uitgeschakeld.
Op het display wordt dan het volgende weergegeven:
Temperatuurniveau voor de lichaamszone: 0
Temperatuurniveau voor de voetzone: 0
Tijd voor automatische uitschakeling: “0 min” wordt knipperend weergegeven

• Als u de elektrische onderdeken weer wilt inschakelen, drukt u opnieuw op de toets voor temperatuurin-
stelling voor de lichaamszone [3] of op de toets voor temperatuurinstelling voor de voetzone [5]. 

• Als u de onderdeken na het verstrijken van de tijd voor uitschakelen niet meer wilt inschakelen, schuift u 
de AAN/UIT-schakelaar naar de positie UIT ( 0 ) om de onderdeken helemaal uit te schakelen.

4.7 Uitschakelen
Schuif de AAN/UIT-schakelaar op de zijkant van de schakelaar naar de positie UIT ( 0 ) om de elektrische 
onderdeken uit te schakelen. Als de deken is uitgeschakeld, worden ook de achtergrondverlichting en weer-
gave van het display uitgeschakeld.

 AANWIJZING
Zet, als de elektrische onderdeken enkele dagen niet wordt gebruikt, de schuifknop in de positie UIT 
( 0 ) en trek de stekker uit het stopcontact.

4.8 ECO Control
De temperatuurniveaus 1, 2, 3 en 4 zijn bijzonder energiebesparend. Als een van deze tempera-
tuurniveaus zijn ingesteld, wordt in het display het symbool “ECO” weergegeven. CONTROL
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4.9 Weergave kWh
Met de toets “kWh” [7] kunt u het actuele stroomverbruik weergeven in kilowattuur. Het display geeft het 
stroomverbruik weer vanaf het punt dat de deken het laatst werd ingeschakeld. 
Afhankelijk van het geringe stroomverbruik wanneer een van de “ECO”-temperatuurniveaus is ingeschakeld, 
kan de weergegeven waarde (stroomverbruik in kWh) na enige tijd variëren. Wanneer beide zones zijn ingesteld 
op temperatuurniveau 9, dan duurt het ca. 8 minuten tot de weergave van 0,00 kWh naar 0,01 kWh wisselt.

    AANWIJZING
U creëert een gezond slaapklimaat door uw slaapkamer koel te houden en uw bed slechts kort voor 
het naar bed gaan te verwarmen. De lagere verwarmingskosten voor uw slaapkamer leveren nog 
extra besparing op.

4.10 Temperatuurniveau Anti-allergie
Wetenswaardigheid
Het aantal mensen dat allergisch is voor huisstof en huisstofmijt is de laatste jaren sterk toegenomen. Ken-
merkende symptomen voor van deze vorm van allergie zijn geïrriteerde ogen, niesaanvallen, hoestaanvallen 
en ademnood bij het opstaan. Deze reacties worden veroorzaakt door eiwitstoffen die worden uitgescheden 
door de huisstofmijt. Mijten gedijen zeer goed in vochtige, warme microklimaten van bedden en zijn dan 
ook praktisch overal aanwezig. Mijten voeden zich hoofdzakelijk met menselijke huidschilfers en schimmels, 
en komen in vrijwel elk huis voor. Zelfs als u regelmatig en grondig schoonmaakt, verzamelen zich stof- en 
huiddeeltjes in uw bed. 

• Door het speciale anti-allergietemperatuurniveau in te stellen, kunt u echter de mijtenpopulatie actief 
tegengaan door een droog en schimmelvrij bedklimaat te realiseren. 

• Stel de temperatuur van zowel de lichaamszone als de voetzone in op niveau 9 en stel de tijd voor automa-
tisch uitschakelen in op 12 uur. Op het display wordt nu “Anti-Allergy” weergegeven. 

• Zorg ervoor de elektrische onderdeken gedurende deze hele tijd is toegedekt met het dekbed.
• Tijdens deze procedure wordt uw matras gedroogd waardoor het matrasoppervlak mijtvrij wordt gemaakt. 

Het wordt aangeraden regelmatig gebruik te maken van het temperatuurniveau voor anti-allergie. Idealiter 
doorloopt u de 12 uur durende procedure in zijn geheel.

5. Reiniging en onderhoud 

  WAARSCHUWING
Trek voordat u de elektrische onderdeken gaat reinigen eerst de netstekker uit het 
stopcontact en ontkoppel de stekkeraansluiting [8] ,en daarmee de schakelaar [1], 
van de elektrische onderdeken. U loopt dan het risico van een elektrische schok.

 ATTENTIE
De schakelaar mag nooit in contact komen met water of andere vloeistoffen. Hij kan daardoor be-
schadigd raken.

• Gebruik voor het reinigen van de schakelaar een droge, pluisvrije doek. Gebruik geen chemische reinigings-
of schuurmiddelen.

• Kleine vlekken op de elektrische onderdeken kunnen met een vochtige doek of met wat vloeibaar fijnwas-
middel worden verwijderd.

 ATTENTIE
De elektrische onderdeken mag niet chemisch worden gereinigd en niet worden uitgewrongen, ma-
chinaal gedroogd, gemangeld of gestreken.
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• Deze elektrische onderdeken kan in de wasmachine worden gewassen.
• Stel de wasmachine in op een fijnwasprogramma bij 30 °C (wolwasprogramma). Gebruik een fijnwasmiddel 

en doseer dit volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

 ATTENTIE
Vaak wassen kan de werking van de elektrische onderdeken beïnvloeden. De elektrische onder-deken 
mag daarom gedurende zijn totale levensduur maximaal 5 keer in een wasmachine worden gewassen.

• Trek direct na het wassen de nog vochtige elektrische onderdeken in het oorspronkelijke formaat in vorm 
en laat hem vlakliggend op een wasrek drogen.

 ATTENTIE
• Gebruik geen wasknijpers of andere klemmen om de elektrische deken aan het wasrek te beve-

stigen. Anders kan de elektrische onderdeken beschadigd raken.
• Sluit de schakelaar pas weer aan op de elektrische onderdeken als de stekkerverbinding en de 

onderdeken helemaal droog zijn. Anders kan de elektrische onderdeken beschadigd raken.
• Schakel de elektronische onderdeken in geen geval in om hem op die wijze te laten drogen! U loopt 

dan het risico van een elektrische schok.

6. Bewaren
Als u de elektrische onderdeken langere tijd niet gebruikt, adviseren wij u hem in de originele verpakking 
te bewaren. Trek hiervoor de stekker van de schakelaar uit de aansluiting van de elektrische onderdeken.

 ATTENTIE
• Laat de elektrische onderdeken eerst afkoelen. Anders kan de elek-

trische onderdeken beschadigd raken. 
• Leg tijdens het opbergen geen voorwerpen op de elektrische onder-

deken om te voorkomen dat er een scherpe knik in ontstaat.

7. Verwijdering
Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil 
worden weggegooid. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren. 
Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische appara-
tuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.

8. Wat te doen bij problemen?
Probleem Oorzaak Oplossing
Het display wordt 
niet verlicht of 
heeft geen weer-
gave.

De stekker zit niet in het stopcontact of de 
onderdeken is niet ingeschakeld.

Steek de stekker in het stopcontact en 
schakel het apparaat in.

De elektrische onderdeken wordt uitgescha-
keld door het veiligheidssysteem.

Stuur de onderdeken naar de klanten-
service.

Melding “E1”. De schakelaar is niet op de juiste manier met 
de onderdeken verbonden.

1. Uitschakelen.
2.  Stekkeraansluiting op de juiste manier 

verbinden.
3. Inschakelen.
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9. Technische gegevens
Zie voor technische specificaties het etiket met het typeplaatje op de elektrische onderdeken.

10. Garantie / service
Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (hierna “Beurer” genoemd) verleent onder de hierna ge-
noemde voorwaarden en in de hierna beschreven omvang garantie voor dit product.
 
De hierna genoemde garantievoorwaarden laten de wettelijke garantieverplichtingen van de verko-
per uit de koopovereenkomst met de koper onverlet. 
De garantie geldt bovendien onverminderd de dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen.

Beurer garandeert de probleemloze werking en de volledigheid van dit product.

De wereldwijde garantieperiode bedraagt 5 jaar vanaf het moment van aankoop van het nieuwe, ongebruikte 
product door de koper.

Deze garantie geldt alleen voor producten die de koper als consument heeft aangeschaft en die de koper 
uitsluitend voor persoonlijke doeleinden in het kader van thuisgebruik gebruikt.
Het Duitse recht is van toepassing.

Als dit product tijdens de garantieperiode onvolledig of wat betreft de werking gebrekkig overeenkomstig 
de volgende bepalingen blijkt te zijn, zal Beurer overeenkomstig deze garantievoorwaarden een gratis ver-
vangende levering of reparatie verzorgen.

Als de koper een garantieclaim wil indienen, neemt hij eerst contact op met de lokale verkoper: zie 
de meegeleverde lijst “Service International” met serviceadressen. 

De koper krijgt dan nadere informatie over de afwikkeling van de garantieclaim, bijvoorbeeld over waar hij 
het product naartoe moet sturen of welke documenten nodig zijn. 

Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper 
 – een kopie van de factuur/aankoopbon en 
 – het originele product 

aan Beurer of een geautoriseerde partner van Beurer kan overleggen.

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn 
 – slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik van het product;
 – met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct gebruik slijten of verbruikt worden (bijvoorbeeld 

batterijen, accu’s, manchetten, afdichtingen, elektroden, lampen, opzetstukken en inhalatortoebehoren); 
 – producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld in de bepalingen van de gebruiksaanwijzing gebruikt, 

gereinigd, opgeborgen of onderhouden zijn en producten die door de koper of door een niet door Beurer 
geautoriseerd servicecenter geopend, gerepareerd of omgebouwd zijn; 

 – schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of tussen servicecenter en klant ontstaat;
 – producten die als B-stockartikelen of als gebruikte artikelen gekocht zijn;
 – gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor dit geval kunnen echter aanspraken uit 

productaansprakelijkheid of uit andere dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen bestaan). 

Reparaties of een complete vervanging verlengen in geen geval de garantieperiode. 
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Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com


