
 
 

1 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CZ:  Návod na použití pro samovyhřívací polštář COSI 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Cosi is part of Gimeg Nederland b.v  
Strijkviertel 27 
NL-3454 PH De Meern  
www.cosi-fires.com 
info@cosi-fires.com  
 
Distributor pro ČR&SR 
Houpací sítě Hamaka, sro. 
Boubínská 1083/3 
251 01 Říčany 
www.hamaka.eu/zahrada 
info@hamaka.eu 

http://www.cosi-fires.com/
mailto:info@cosi-fires.com
http://www.hamaka.eu/zahrada


 
 

2 
 

CZ:  Návod na použití pro samovyhřívací polštář COSI 

 
Cosi polštáře  
 
Samovyhřívací polštáře Cosi jsou vybaveny infračerveným topným prvkem a jsou vyrobeny z vysoce kvalitní 

látky Sunbrella. Tento materiál zajišťuje, že polštáře jsou odolné proti UV záření, barvám a plísním, takže jsou 

Cosipillows vhodné pro vnitřní i venkovní použití.  

 

Důležité poznámky:  

1. Před použitím Cosipillow si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.  

2. Uživatelská příručka musí být uložena spolu s výrobkem. Pokud je produkt prodán třetí straně, musí být 

dodán také tento dokument.  

3. V případě nesprávného použití nebo nedodržení bezpečnostních předpisů bude veškerá odpovědnost 

odmítnuta a záruka nebude platit.  

4. Pokud potřebujete pomoc nebo další informace, obraťte se na své místo nákupu nebo na technickou 

podporu Cosi na adrese info@hamaka.eu 

5. Varování: Není vhodné pro děti do 12 let bez dozoru dospělých.  

6. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti v dobrém stavu. Přestaňte polštář používat v případě 

poškození součástí.  

7. Používejte Cosipillow pouze s originální baterií a baterii nabíjejte pouze pomocí dodané nabíječky. Použití 

jiné nabíječky může mít za následek zranění nebo poškození produktu.  

8. Udržujte polštář mimo dosah otevřeného ohně.  

9. Cosipillow po použití venku vždy vezměte do interiéru a uložte jej na teplé a suché místo. Nikdy nenechávejte 

Cosipillow venku v dešti.  

10. Neměňte žádnou ze součástí Cosipillow, neotvírejte součásti a neprorážejte žádnou ze součástí.  

 

 
Návod na použití samovyhřívacího polštáře Cosi  
 
Každý polštář Cosi je vybaven infračerveným topným tělesem. Topné těleso pracuje s nabíjecí baterií. Tato baterie 
se nabíjí pomocí dodaného adaptéru. 
 
Baterie  
1. Před prvním použitím plně nabijte baterii pomocí dodané nabíječky. Během nabíjení baterie bude světlo na 
nabíječce svítit červeně. Jakmile světlo svítí zeleně, baterie je plná a připravená k použití. Když je baterie plně 
nabitá, odpojte nabíječku.  
2. Otevřete zip na polštáři a připojte baterii ke kabelu z ovládacího panelu. Poté vložte baterii do prostoru pro 
baterie ve vnitřním polštáři.  
3. Cosipillow je nyní připraven k použití.  
 
Je možné dokoupit další baterii, abyste mohli Cosipillow používat nepřetržitě. Pokud vaše baterie již nefunguje 
tak, jak by měla, je také možné ji vyměnit za novou. Používejte pouze originální baterii Cosipillow. Použití jiné 
baterie může poškodit Cosipillow nebo způsobit zranění nebo poškození předmětů nebo osob. 
 
Pokud plánujete přestat polštář delší dobu používat, odpojte baterii. 
 
Kontrolní panel  
Ovládací panel pro zapnutí topného prvku je na vnější straně polštáře.  
1. Zapněte topení stisknutím a podržením ovládacího panelu po dobu nejméně 3 sekund. Když se rozsvítí 
kontrolka na ovládacím panelu, topný článek se zapne. 
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2. Po zapnutí se rozsvítí 3 indikační pruhy:  
3 teplotní proužky +/- 50 ° C  
2 proužky indikátoru teploty +/- 45 ° C  
1 proužek ukazatele teploty +/- 38 ° C  
Skutečná teplota závisí na teplotě okolí.  
 
3. Samovyhřívací polštář Cosi vypnete stisknutím a podržením ovládacího panelu po dobu 3 sekund, dokud 
nezhasnou všechna světla. Plánujete přestat používat Cosipillow na delší dobu? Pokud ano, vždy odpojte baterii.  
 
Údržba: 
Vypněte polštář a sejměte kryt z vnitřního polštáře. Vnitřní polštář včetně všech součástí uložte na suchém místě. 
Vnitřní polštář nelze a nesmíte prát. Prát potah lze podle pokynů k praní na štítku za zipem. 
 
 

Cosipolštář technická data  

Cosipolštář  

Typ/ Kat.:  Samovyhřívací polštář pro vnitřní I venkovní použití 

Kapacita výhřevu:  12W 

Baterie:  Li-ion 12V Li-ion 2600mAh 

Výdrž baterie:  Vysoký – ± 2 hours / Nízký ±5 hours 

Nabíječka:  5V DC 2.4A 

Vyhřívací elemnt:  FIR Carbon Fibre 9-18W 

Bezpečnostní třída:  Class III 

Vnější materiál:  Sunbrella  

 
Všechny elektronické součásti (kromě baterie) mohou být vyměněny nebo opraveny společností Cosi nebo jinou 
kvalifikovanou společností. Pokud bylo zařízení pozměněno, záruka okamžitě zaniká.  
 
Záruka Společnost Cosi poskytuje na Cosipillows dvouletou tovární záruku. Společnost Cosi poskytuje záruku na 
náhradní díly (baterii a vnitřní polštář) po dobu 1 roku po zakoupení.  
 
Cosipillows splňují požadavky dalších příslušných ustanovení aktuálních evropských směrnic RoHS a CE 2014/30 
/ EU, 2014/35 / EU a 2011/65 / EU.  
 
Cosipillows splňují požadavky směrnice WEEE 2012/19 / EU. Nevyhazujte výrobek do domácího odpadu. 
Informace o sběru elektronických odpadů získáte u místního úřadu pro sběr odpadu. 
 
Tkaniny Cosipillows nesou značku kvality Oeko-tex 100. To znamená, že tkanina použitá v Cosipillows neobsahuje 
žádné škodlivé látky. 
 

3 nastavení intenzity vyhřívání  


