
ДИСПЛЕЙ НА БУТОНА  - НИВО
Висока температура: ЧЕРВЕНА светлина -  
ВРЕМЕ ЗА ЗАТОПЛЯНЕ 3 ЧАСА-Температура 450C   
Средна температура: БЯЛА светлина- 
 ВРЕМЕ ЗА ЗАТОПЛЯНЕ 6 ЧАСА-Температура 350C  
Ниска температура: СИНЯ светлина- ВРЕМЕ ЗА ЗАТОПЛЯНЕ10 Часа-Температура250C 
  ____________________________________________________

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
• Свържете батерията си с USB кабела, разположен във вътрешния джоб
• Когато батерията е свързана успешно, бутонът за захранване ще светне
• За да включите, натиснете и задръжте бутона за захранване (около 3 секунди)
• Якето вече ще започне да се нагрява през панелите
• За да промените нивото на температурата, натиснете отново бутона за захранване
• Продължете да натискате бутона, за да изберете необходимото ниво на температура
• Висока температура: ЧЕРВЕНА светлина, Средна температура: БЯЛА светлина, Ниска 

температура: СИНЯ светлина
• За да изключите, натиснете и задръжте отново бутона за захранване (около 3 секунди)
• Ако якето се изключи неочаквано, уверете се, че сте проверили кабелните връзки и 

останалото зареждане в батерията.
• За да зареждате мобилно устройство, просто се свържете през втория USB порт
• Моля, обърнете внимание, че зареждането на мобилно устройство ще се отрази на 

продължителността на употреба 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПИРАНЕ

• Преди измиване се уверете, че батерията е изключена и извадена от якето
• Изпирайте якето при 30 ° C при леко режим
• Използвайте неутрални или меки почистващи препарати
• Без химическо чистене. НЕ използвайте белина или химически препарати за 

химическо чистене. Почистването на разтворителите може да причини повреда 
на якето

• НЕ ГЛАДЕТЕ 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

• Този продукт не трябва да се използва при кърмачета или деца
• Не се използва от лице с лошо кръвообращение или чувствителност към топлина
• Не използвайте, ако вътрешната част е мокра или влажна. Продуктът трябва да е 

напълно сух за безопасно използване на отоплителните функции.
• Не докосвайте нагревателните елементи с гола кожа. Изгарянето може да бъде 

резултат от неправилна употреба
• Не използвайте, ако вътрешната облицовка се повреди или разкъса
• Ако се появи някакъв дискомфорт, уверете се, че незабавно сте изключили

• Не използвайте щифтове за тази дреха. Щифтовете могат да причинят повреда на 
електрическото окабеляване

• Преди съхранение се уверете, че якето е изключено, кабелът е изключен и дрехата 
е напълно охладена

• Не сгъвайте и не смачквайте дрехата, като поставяте елементи върху нея, докато 
съхранявате. Това ще предотврати повреда на вътрешната електроника.

• Якето трябва да бъде изключвано или включвано в среда с по-високи температури. 
Ако не го направите, това може да доведе до прегряване или топлинен удар.

• Не съхранявайте батерията с метални предмети. Това е, за да се избегне риск от 
късо съединение

• Не чупете отворени батерии
• Съхранявайте батерията само в суха среда. Акумулаторните батерии трябва да останат 

сухи по всяко време
• Никакви метални части не трябва да влизат в секцията за батерията на зарядното 

устройство. Това е, за да се избегне риск от късо съединение
• Контактните части на зарядните устройства и батерии се поддържат чисти
• За да получите възможно най-дългия живот на батерията, извадете батерията от 

зарядното устройство, след като е напълно заредена
• Да се съхранява на място, недостъпно за деца
• Периодично проверявайте якето за износване и повреда на детайлите
• Зареждайте само с предоставена батерия. Различните батерии могат да причинят 

рискове
• Ако батерията се повреди, може да изтече течност. Уверете се, че избягвате контакт 

с течността, ако това се случи. В случай на контакт с течност на акумулатора, 
изплакнете веднага.

• Ако течността влезе в контакт с очите, потърсете медицинска помощ.
• Не използвайте при екстремно- студени температури. Изключително ниските 

температури могат да повредят клетките на батерията 
 
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ

• Литиево-йонните батерии са подчинени на изискванията на законодателството 
за опасни стоки

• Транспортирането на батерии трябва да се извършва в съответствие с местните, 
националните и международните разпоредби

• Потребителите могат да транспортират батериите по пътища, без допълнителни 
изисквания

• Търговският транспорт на батерии от трети страни е предмет на законодателство 
за опасни стоки

• По време на транспорта се уверете, че клемите за контакт с акумулатора са защитени. 
Уверете се, че батерията е защитена.

• Не транспортирайте батерии, които са спукани или течащи

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА БАТЕРИЯТА 10 000 МА БАТЕРИЯ - Зареждайте 3-4 часа, за 
да получите максималните ползи от якето. 
[A]  БУТОН ЗА НИВО НА БАТЕРИЯ 
 Светлините показват колко мощност е  
 останала.
[B]  DUAL USB PORTS
 Основният USB порт позволява свързване  
 към отоплителната система в якето. 
 Вторият USB порт ви позволява да 
зареждате мобилните си устройства.
[C]  ИЗХОДЕН ПОРТ Заредете батерията си
[D]  БУТОН ЗА НИВО НА БАТЕРИЯ- Използвайте  
 този бутон, за да видите колко е живота на  
 батерията.

[A]  

[B]  

[C]  

[D]  

ВЪТРЕШЕН ПАКЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА БАТЕРИЯ
. КАБЕЛ ЗА МОЩНОСТ НА БАТЕРИЯТА СКРИТ 

ПОД  ДЖОБА

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБЛЕКЛОТО- S547
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