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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ KANGOO HOT BAG 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση.  

Προειδοποίηση: Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για ιδιωτική οικιακή χρήση μόνο. Μην 
χρησιμοποιείτε για άλλες χρήσεις εκτός από αυτή που προβλέπεται. Καμία ευθύνη δεν θα 
είναι δεκτή για ζημιά που προκλήθηκε λόγο της ακατάλληλης χρήσης. Ο κίνδυνος 
επιβαρύνει αποκλειστικά το χρήστη. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιά 
που προκλήθηκε από την μη τήρηση των οδηγιών χρήσης ή από μη εξουσιοδοτημένες 
μετατροπές ή από τη χρήση μη εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων. 

Για ασφαλή χρήση: 

Διαβάστε τις παρακάτω ολοκληρωμένες προειδοποιήσεις ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε 
τον εξοπλισμό.  

Προειδοποιήσεις: 

1. Μην χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια της φόρτισης. 
2. Χρησιμοποιήστε το σημείο ισχύος που πληρεί το ονομαστικό πρότυπο220-240V AC 

50Hz. 
3. Μην τροποποιείτε το καλώδιο ρεύματος. 
4. Εάν αντιληφθείτε μυρωδιά καψίματος ή εάν το προϊόν είναι χαλασμένο παρακαλούμε 

σταματήστε τη χρήση.  
5. Εάν το Kangoo Hot Bag έχει διαρροή ή είχε διαρροή παρακαλούμε σταματήστε τη 

χρήση. 
6. Μην επισκευάζετε, αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το Kangoo Hot Bag. 
7. Μην τοποθετείτε απευθείας πάνω σε γυμνό δέρμα. 
8. Κρατήστε το Kangoo Hot Bag μακριά από αιχμηρά αντικείμενα ή αιχμηρές άκρες. 
9. Χρησιμοποιήστε το Kangoo Hot Bag όταν είναι στεγνό. 
10. Μην χρησιμοποιείτε το Kangoo Hot Bag σε μέρη με υγρασία, με βρεγμένα χέρια ή κοντά 

στο νερό. 
11. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο Kangoo Hot Bag.  
12. Για να διασφαλίσετε την ποιότητα, αποτρέψτε το προϊόν από την πτώση. 
13. Τοποθετείστε το καλώδιο σε ασφαλές μέρος όταν ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιείται.  
14. Κρατήστε μακριά από παιδιά. Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Kangoo Hot 

Bag μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων. 
15. Η συσκευή δεν συνίσταται για χρήση από ανθρώπους με μειωμένες φυσικές, 

αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες. 
16. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε. 
17. Δεν συνίσταται για ιατρική χρήση στα νοσοκομεία. 
18. Μην βάζετε καρφίτσες μέσα στο σάκο. 
19. Kατά τη φόρτιση, να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ασφαλείας υπολειπόμενου ρεύματος 

(διακόπτης ασφαλείας) με ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30ma. 
20. Εάν ο σάκος φουσκώσει πολύ κατά τη διάρκεια της χρήσης, σταματήστε να το 

χρησιμοποιείτε.  

  



 

2 

Τι είναι το Kangoo Hot Bag 

Το Kangoo Hot Bag είναι η νέα γενιά στις θερμοφόρες. Ο πατενταρισμένος ηλεκτρικός 
σχεδιασμός του, σας εξασφαλίζει ότι το νερό θα ζεσταθεί έως 70ο C μέσα σε λίγα λεπτά. 

1. Είναι επαναφορτιζόμενο και χωρίς καλώδια. 
2. Είναι έτοιμο για χρήση μέσα σε λίγα λεπτά. 
3. Είναι εύκολο στη μεταφορά. 
4. Είναι ασφαλές και άνετο. 
5. Θερμαίνεται έως 70ο C. 
6. Διατηρεί τη θερμοκρασία. 

Πως χρησιμοποιείται το Kangoo Hot Bag: 

Πριν τη χρήση: 

1. Ελέγξτε ότι το Kangoo Hot Bag δεν έχει διαρροές. 
2. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο και η βάση είναι σε καλή κατάσταση. 

Πως χρησιμοποιείτε? 

1. Τοποθετήστε το Kangoo Hot Bag σε μια επίπεδη επιφάνεια, ανοίξτε το πλαστικό 
προστατευτικό υποδοχής πρίζας και τοποθετήστε το φορτιστή. 

2. Μετά από 10 – 15 λεπτά το κόκκινο φως θα σβήσει υποδεικνύοντας ότι το  Kangoo Hot 
Bag έχει φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία. Θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. 

3. Έπειτα αποσυνδέστε από το ρεύμα, κλείστε το πλαστικό προστατευτικό υποδοχής 
πρίζας και κινήστε ελαφρά το Kangoo Hot Bag έτσι ώστε να διανεμηθεί ομοιόμορφα η 
θερμοκρασία. 

4. Τοποθετήστε στην επιθυμητή περιοχή του σώματος. Οι ρυθμιζόμενοι ιμάντες μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι το Kangoo Hot Bag δεν κινείται.  

Καθαρισμός και Συντήρηση 

1. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια του σάκου με ένα βρεγμένο πανί. 
2. Χρησιμοποιήστε μια στεγνή πετσέτα για να σκουπίσετε το επιπλέον νερό από το πανί. 
3. Μην το πλένετε. 

Χαρακτηριστικά: 

Σάκος  
Μοντέλο CBW006 
Ηλεκτρική Τάση 220-240V~ 
Συχνότητα 50Hz 
Ισχύς 400W 
 

Φορτιστής  
Μοντέλο CBW006 
Τάση 220~240V50Hz 
Ισχύς 400W 
 


