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ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A POPIS ZAŘÍZENÍ 
 

Výhřevná podložka pro psy THERMODOG 
 

 
Copyright © 2022 thermo Flächenheizungs GmbH, Rohrbach, Německo 
Tento návod k obsluze včetně všech jeho částí je chráněn autorským právem! Jakékoli použití bez schválení termo 
Flächenheizungs GmbH je zakázáno. To platí zejména pro duplikace, překlady, mikrofilmování a zpracování v 
elektronických systémech. 
Stav: 09/2022 
 
O tomto návodu k obsluze: 
 
Tento návod k obsluze je určen pro obsluhu vyhřívaného zvířecího koberce Thermodog. Dává pokyny a varování pro 
bezpečný provoz produktu. 
Proto se doporučuje uschovat tento návod k obsluze pro další použití. 
Před použitím je bezpodmínečně nutné si přečíst tento návod k obsluze a porozumět mu! 
Pro lepší představu je tato příručka doplněna následujícími symboly: 

 
Tento výstražný štítek označuje všechny bezpečnostní pokyny, jejichž ignorování může představovat riziko 
zranění obsluhy a/nebo jiných osob. 
 

 
Technické specifikace: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obsah balení: 
 
1x Thermodog vyhřívaný koberec  
1x Adaptér s napájecí zástrčkou nebo autozástrčkou, vč. ochrana proti kousnutí  
1x Návod k použití 
1x Brožura „Důležité informace pro váš Thermodog“ 
 
Odpovědnost a záruka: 
 
Tento  produkt  distribuuje: 

thermo Flächenheizungs GmbH 
Robert-Bosch-Str. 7 
85296 Rohrbach 
Německo 

Tel.:  +49 (0) 84 42 / 96 61 0 
Fax :  +49 (0) 84 42 / 96 61 69 
Email:  info@thermo.de   
Web:  www.thermo.de  

 
Vyhřívaný koberec pro zvířata Thermodog byl navržen a vyroben podle nejnovějšího stavu techniky. 
Je to bezpečný produkt, pokud se používá podle popisu a určení. 
Následující pokyny pro bezpečný provoz vyhřívaného zvířecího koberce vycházejí z našeho know-how a zkušenosti 
podle nejlepšího vědomí.  
 
 

Číslo položky 3523000 3523001 3513000 3513001 
Typ 4060-20 5881-50 4060-20-KFZ 5881-50-KFZ 
Provozní napětí 230V AC, 50/60Hz (napájení do sítě) 12V DC (auto nabíječka) 
Napájecí napětí 24V DC 12V DC 
Jmenovitý výkon 20 W 50W 20W 50W 
Rozměry (DxŠXV) 60 x 40 x 0,7 cm 58 x 81 x 0,7 cm 60 x 40 x 0,7 cm 58 x 81 x 0,7 cm 

Třída ochrany IP X7 (vyjma napájecího adaptéru a 
zástrčky) 

IP X7 (vyjma zástrčky do auta) 
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Právo na technické změny vyhrazeno. 
Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením následujících pokynů a varování. Thermo 
Flächenheizungs GmbH. 
 
Obecné pokyny: 
 

 Vyhřívaný koberec pro zvířata neohýbejte, nelámejte, neřežte ani nepropichujte. 
 Vyhřívaný koberec pro zvířata Thermodog se smí používat pouze k určenému účelu jako vyhřívací podložka 

pro zvířata, například uvnitř, v boudách pro psy nebo ve vozidle. 
 Vyhřívaný zvířecí koberec Thermodog nesmí být provozován při zjevném poškození topné rohože, pokud je 

vidět napájecí kabel, zástrčka napájecího zdroje nebo automobilová zástrčka.  
 Výrobek musí být poté zlikvidován v souladu s místními předpisy nebo může být zaslán zpět výrobci k 

opravě. 
 Koberec pro zvířata se nesmí prát v pračce ani žehlit! 
 Výrobek smí být používán venku pouze tehdy, je-li zaručena ochrana proti vlhkosti. 
 Povrch, na který je umístěn vyhřívaný koberec pro zvířata, by měl být rovný, ne příliš měkký. To zabrání 

deformaci výrobku, zauzlování a zničení vnitřního topného tělesa. 
 Není dovoleno provozovat vyhřívaný zvířecí koberec v oblastech s nepříznivými podmínkami prostředí, jako 

jsou: 
o vlhkost nebo vysoká vlhkost 
o prach, hořlavé plyny, páry nebo rozpouštědla 

 

Jakékoli jiné než popsané použití výrobku je zakázáno a může poškodit výrobek.  
Dále to zahrnuje nebezpečí, jako je zkrat, požár, úraz elektrickým proudem atd. Celý výrobek nesmí být nijak 
upravován ani pozměňován. 
 
Bezpečnostní instrukce: 
 
Není dovoleno zcela zakrývat vyhřívaný zvířecí koberec Termodog, použití tenkého diatermického potahu není 
problém.  
Tento výrobek lze používat pouze jako zdroj tepla pro zvířata! 
Nedodržení bezpečnostních pokynů ukončí prohlášení o shodě a povede ke ztrátě jakýchkoli nároků na záruku a 
odpovědnost! 
 
Elektrická instalace: 
 

Napájecí kabel vyhřívaného zvířecího koberce Thermodog musí být položen tak, aby nepředstavovat 
nebezpečí nehody. Je třeba zabránit mechanickému namáhání napájecího kabelu. Thermodog vyhřívaný 
koberec smí být uveden do provozu pouze v případě, že nedošlo k viditelnému poškození výrobku. Celý 
systém musí být odborně chráněn proti zkratu. Neoprávněné otevření vyhřívaného koberce termodogu, 

zástrčky napájecího zdroje nebo automobilové zástrčky ukončí prohlášení o shodě a má za následek ztrátu veškeré 
záruky a nároky z odpovědnosti! Otevření autozástrčky za účelem výměny pojistky je z toho vyloučeno! Otevření 
vyhřívaného koberce Thermodog nebo příslušenství napájecího zdroje je životu nebezpečné! 
 
Úkon: 
 
Počáteční provoz: 
 
Provoz vyhřívaného zvířecího koberce Thermodog předpokládá, že jste si plně přečetli návod k obsluze a porozuměli 
mu. Pro zdraví a bezpečnost osob a zvířat je třeba se vyvarovat veškerého nesprávného použití, které neslouží 
zamýšlenému použití zařízení. Výrobek lze snadno uvést do provozu. Jednoduše připojte konektor napájecího adaptéru 
do koberce a napájecí adaptér zapojte do zásuvky ve zdi. Verze se zástrčkou do auta vyžaduje, abyste ji zapojili do 
12V zásuvky ve vašem vozidle (v případě potřeby zapněte zapalování). 
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Čištění a údržba: 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

Napájecí kabel vyhřívaného koberce pro zvířata musí být před čištěním vytažen ze zásuvky a odpojen od 
připojovací zásuvky topného koberce. Verze se zástrčkou do auta musí být odpojena od elektrického 
systému vozidla. Napájecí kabel/zástrčku do auta je třeba odpojit pomocí krytu, netahejte za kabel. 
Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující kyseliny nebo rozpouštědla, protože hrozí nebezpečí 

koroze a poškození elektrických částí vyhřívaného koberce Thermodog. 
 
Čištění: 
 
K čištění vyhřívaného zvířecího koberce lze použít běžný domácí vysavač. 
Jakékoli skvrny by měly být obecně okamžitě odstraněny, protože zaschlé nečistoty se hůře čistí. Trvalé skvrny na 
koberci nebo napájecím zdroji lze vyčistit vlhkým hadříkem. 
K čištění vyhřívaného koberce se nesmí používat ocelové kartáče, ocelová vlna, ostré a špičaté předměty nebo 
abrazivní čisticí prostředky a čisticí prostředky obsahující rozpouštědla. 
Vnitřní topné těleso lze vyjmout pro důkladné vyčištění topného koberce. 
Potah lze prát ručně, není třeba používat drsné čisticí prostředky nebo čisticí prostředky obsahující rozpouštědla. 
Vyhřívaný zvířecí koberec Thermodog smí být uveden do provozu až po úplném vysušení. 
 
Odstraňování problémů: 
 

Chyba Možná příčina Odstraňování problémů 

Vyhřívaný zvířecí koberec se 
nezahřívá 

 

Zařízení je vypnuté Zapněte zařízení 
Napájecí kabel je odpojen 
 

Připojte napájecí kabel k připojovací 
zásuvce koberce Thermodog 

Napájení přerušeno 
 

Nechte napájecí kabel nebo napájecí 
zdroj zkontrolovat odborníkem 

Pojistka v auto zástrčce je spálená 
 

vyjměte pojistku (pojistka 6,3x30mm, 
8A rychlé) 

 
 
Likvidace: 
 

Výrobek je v souladu se směrnicí RoHS 2002/95 EC a HG 1037/2010. 
Veškerá elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně od komunálního odpadu 
prostřednictvím určených sběrných míst. 
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému REMA 
SYSTEM. 

 
 
Prohlášení o shodě: 
 

Předložením ES prohlášení o shodě potvrzujeme, že námi vyráběná topná zařízení a jejich uvádění na 
trh splňují všechny příslušné a základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti. 

  Certifikát lze nalézt a stáhnout na našich webových stránkách www.thermo.de v sekci ke stažení. 
 


