
ZAHŘÍVACÍ NÁVLEK NA TYČ 
 

X-POLE 
 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

 

Důležité pokyny k použití: 

 

Při použití elektrických zařízení je nutné dodržovat následující bezpečnostní pokyny, aby se 

předešlo nebezpečí vzniku požáru nebo zranění: 

1. Zahřívací návlek může být použit pouze pro taneční tyče, NIKOLIV jiné účely. 

2. Suché zipy na návleku musí být vždy bezpečně upevněny. 

3. Delší zahřívání pomocí nejvyššího stupně může způsobit podráždění nebo popáleniny kůže. 

4. Pokud návlek nepoužíváte, VŽDY ho odpojte z elektrické sítě. 

5. Pravidelně kontrolujte zástrčku, napájecí kabel, ovladač a samotný návlek. Pokud na návleku 

zpozorujete jakékoliv poškození, okamžitě zahřívací návlek odpojte a nepoužívejte ho. Další 

použití konzultujte s vaším prodejcem (obchod@tanecnityce.cz). 

6. Zahřívací návlek musí být kompletně rozbalen, aby se předešlo jeho přehřátí. 

7. Vyhněte se mačkání nebo vyvíjení tlaku na podložku. 

8. Vždy se ujistěte, že zásuvka má správné napětí.  

9. Zahřívací návlek by neměl být používán osobami necitlivými na teplo a ostatními zranitelnými 

osobami, které nemohou řádně reagovat na teplo (např. děti do 3 let).  

10. Toto zařízení může být používáno dětmi staršími 8 let a osobami se sníženou schopností 

orientace, reakcí a mentálních schopností pouze pod dozorem jiné dospělé osoby a musí být 

řádně poučeni o manipulaci s návlekem a jeho ovládáním.  

11. Nenechávejte děti se zahřívacím návlekem bez dozoru. 

12. Nenechávejte děti si s návlekem hrát. 

13. Děti by samy neměly provádět údržbu a čištění návleku. 

14. Návlek po použití nechte vychladnout a následně ho složte a uchovávejte ve vaku, který byl 

s návlekem dodán. Nikdy nepřehýbejte návlek silou a neskládejte do ostrých hran.  

15. Při údržbě návleku nikdy nenamáčejte ovladač a při vysychání musí být kabel umístěn tak, aby 

voda nenatekla do ovladače.  
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NIKDY NEPOUŽÍVEJTE NÁVLEK: 

- pokud je navlhlý nebo mokrý 

- pokud je přehnutý nebo složený  

- nevkládejte ostré nebo kovové předměty 

- nezapínejte návlek ovladačem, pokud je navlhlý nebo mokrý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postup instalace návleku 

1. Nejprve vyjměte návlek z přepravního obalu a pečlivě si přečtěte návod a manuál pro manipulaci s 

ovládáním. 

 

2. Pečlivě omotejte zahřívací návlek kolem tyče. Začněte s připevňováním návleku směrem odspoda 

- tj. tam, kde je umístěn vývod napájecího kabelu. Návlek dejte přibližně 750 mm nad zem a 

upevněte pomocí suchého zipu a háčků.  

 

 
 

3. Ve chvíli, kdy je zahřívací návlek připevněn, zapojte zástrčku do zásuvky. V případě, že kabel od 

návleku není dostatečně dlouhý, použijte prodlužovačku, abyste zajistili, že kabel nebude příliš 

napnutý. 

 

4. Přesvědčte se, že je návlek správně připevněn a stisknutím tlačítka „On/Off“ návlek zapněte a 

zvolte stupeň ohřevu – viz. sekce Ovládaní a kontrolky na další straně.  

 

 

 

DŮLEŽITÉ:  

Pravidelně kontrolujte povrch tyče, abyste předešli jejímu přílišnému zahřátí.  

Jakmile je tyč dostatečně zahřátá, vypněte návlek (tlačítko „On/Off“), sejměte návlek z tyče a nechte 

ho rozložený vychladnout (cca 5 minut). Když návlek vychladne, dbejte na to, že návlek skládáte 

volně, bez ostrých přehybů (mohlo by dojít k poškození návleku) a vraťte ho zpět do přenosného 

vaku.  



Postup instalace návleku 

Upozornění: Prvních pár použití může návlek vydávat lehký pach, který je způsoben izolačním 

materiálem uvnitř návleku. Pach není na závadu používání návleku a rychle zmizí. 

1. Tlačítko „On/Off“. Pro zapnutí zmáčkněte tlačítko „On/Off“ jednou, pro vypnutí ho pak zmáčkněte 

podruhé. Když je návlek zapnutý, displej ukáže stupeň ohřevu „3“.  

 
 

2. Zahřívací návlek má tři stupně ohřevu:  

- stupeň „1“ – 20° C 

- stupeň „2“ – 30° C 

- stupeň „3“ – 40° C 

 

 

Stupeň ohřevu se mění zmáčknutím tlačítka „Heat Setting“. Po zmáčknutí tlačítka „On/Off“ je návlek 

automaticky nastaven na stupeň ohřevu „3“. Po zmáčknutí tlačítka „Heat Setting“ pak bude nastaven 

stupeň ohřevu „2“, po dalším stupeň ohřevu „1“ atd. 

3. Návlek se automaticky vypne po dvou hodinách. 

 

 

 

 

 

 



EUR/UK redukce zástrčky 

Při dodání má návlek automaticky nasazenou redukci, 

používanou pro zásuvky ve Velké Británii. Pro sejmutí 

redukce, odšroubujte návlek ve střední části redukce a 

vyjměte klasickou euro zástrčku.  

 

 

 

 

 

Pokyny pro čištění a skladování 

Předtím, než začnete produkt čistit, se vždy ujistěte, že je vypojen od elektrické sítě.  

Návlek nikdy: 

- nečistěte v čistírně 

- nežehlete 

- neperte v pračce 

- nesušte v sušičce 

 

Omotávání kabelu kolem ovládání může kabel nenávratně poškodit – když návlek nepoužíváte, kabel 

volně složte (nepřehýbejte nebo nelámejte).  

Čištění:  

Pokud se na návleku objeví nečistota, čistěte ji pouze měkkou, jemně navlhčenou houbičkou 

s jemným pracím prášek nebo mýdlem. Jakoukoliv přebytečnou vodu vymačkejte do papírových 

utěrek, mezi které vložíte návlek, a nechte návlek před dalším použitím úplně vyschnout. 

Sušení: 

Návlek sušte volně položený přes sušák nebo opěradlo židle – NIKDY na návlek nepoužívejte kolíky. 

NIKDY nesušte fénem nebo ohřívačem. 

Skladování: 

Pokud návlek nepoužíváte, volně ho složte, tak aby na něm nebyly ostré sklady – nepřehýbejte ho 

silou, ani nerolujte – a uložte ho do pytlíku, který byl společně s návlekem dodán.  

NIKDY nepokládejte těžké objekty na návlek, především pokud je návlek složený. 

  

 

 


