
ZOBRAZENÍ TLAČÍTKA  - ÚROVEŇ
Vysoká teplota: ČERVENÉ světlo - DOBA ZAHŘÍVÁNÍ 3 HODINY-Teplota 450C   
Střední teplota: BÍLÉ světlo- DOBA ZAHŘÍVÁNÍ 6 HODIN-Teplota 350C  
Nízká teplota: MODRÉ světlo- DOBA ZAHŘÍVÁNÍ10 hodin-Teplota250C 
  ____________________________________________________

NÁVOD K POUŽITÍ
• Připojte baterii pomocí kabelu USB umístěného ve vnitřní kapse
• Po úspěšném připojení baterie se rozsvítí tlačítko napájení
• Chcete-li jej zapnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení (přibližně 3 sekundy)
• Bunda se nyní začne ohřívat skrz panely
• Chcete-li změnit úroveň teploty, stiskněte znovu tlačítko napájení
• Stiskněte tlačítko a vyberte požadovanou teplotu
• Vysoká teplota: ČERVENÉ světlo, Střední teplota: BÍLÉ světlo, Nízká teplota: MODRÉ světlo
• Chcete-li jej vypnout, znovu stiskněte a podržte tlačítko napájení (přibližně 3 sekundy)
• Pokud se bunda neočekávaně vypne, zkontrolujte připojení kabelů a zbývající náboj v baterii.
• Chcete-li nabít mobilní zařízení, jednoduše se připojte pomocí druhého portu USB
• Upozorňujeme, že nabíjení mobilního zařízení bude mít vliv na délku používání 

 
POKYNY PRO PRANÍ

• Před praním se ujistěte, že je akumulátor odpojen a vyjmut z bundy
• Prát bundu při 30°C na mírný program
• Používejte neutrální nebo mírné čisticí prostředky
• Nečistěte. NEPOUŽÍVEJTE bělicí nebo čisticí kapaliny. Čistící rozpouštědla můžou způsobit 

poškození bundy
• Nežehlit 

 
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

• Tento produkt by se neměl používat u kojenců nebo dětí
• Nepoužívat u osob se špatným krevním oběhem nebo citlivostí na teplo
• Nepoužívejte, pokud je vnitřní vložka mokrá nebo vlhká. Pro bezpečné používání funkcí 

topení musí být produkt zcela suchý.
• Nedotýkejte se topných těles holou pokožkou. Popáleniny mohou být důsledkem 

nesprávného použití
• Nepoužívejte, pokud dojde k poškození nebo roztržení vnitřní vložky
• Dojde-li k nepříjemným pocitům, zajistěte okamžité vypnutí

• Na tento oděv nepoužívejte špendlíky. Špendlíky mohou způsobit poškození elektrického 
vedení

• Před uskladněním se ujistěte, že je bunda vypnutá, kabel je odpojen a oděv je zcela 
vychladlý

• Během skladování nehýbejte ani nemačkejte oděv tím, že na něj položíte předměty. 
Zabráníte tak poškození vnitřní elektroniky.

• Bunda by měla být odpojena nebo vypnuta v prostředí s vyššími teplotami. Pokud tak 
neučiníte, může dojít k přehřátí nebo úpalům.

• Neskladujte baterii s kovovými předměty. Tím se vyhnete riziku zkratu
• Neporušujte otevřené baterie
• Bateriové sady musí zůstat vždy suché
• Do sekce baterie nabíječky by se neměly dostat žádné kovové části. Tím se vyhnete 

riziku zkratu
• Kontakty nabíječek a bateriových zdrojů by měly být udržovány v čistotě
• Chcete-li dosáhnout co nejdelší možné životnosti baterie, vyjměte baterii z nabíječky, 

jakmile je zcela nabitá
• Skladujte mimo dosah dětí
• Pravidelně kontrolujte opotřebení a poškození dílů
• 
• Pokud dojde k poškození baterie, může vytéct kapalina. Pokud k tomu dojde, zajistěte, aby 

nedošlo ke kontaktu. V případě kontaktu s kapalinou z baterie okamžitě opláchněte.
• Pokud se tekutina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.
• Nepoužívejte při extrémně nízkých teplotách. Extrémně nízké teploty mohou poškodit 

články baterie 
 
DOPRAVA LITHIUM BATERIE

• Lithium-iontové baterie podléhají legislativním požadavkům na nebezpečné zboží
• Přeprava baterií musí probíhat v souladu s místními, národními a mezinárodními předpisy
• Uživatelé mohou přepravovat baterie po silnici bez dalších požadavků
• Komerční přeprava baterií třetími stranami podléhá právním předpisům o nebezpečném 

zboží
• Během přepravy se ujistěte, že jsou chráněny kontakty kontaktů baterie. Ujistěte se, že 

je baterie bezpečná.
• Nepřepravujte baterie, které jsou prasklé nebo vyteklé

SPECIFIKACE BATERIE 10 000 MA BATERIE - Nabijte 3-4 hodiny, abyste 
získali maximální výhody z bundy. 
[A]  TLAČÍTKO ÚROVNĚ BATERIE 
 Světla ukazují, kolik energie zbývá.
[B]  DUAL USB PORTS
 Primární port USB umožňuje připojení k  
 topnému systému uvnitř bundy. 
 Druhý port USB umožňuje nabíjení mobilních  
 zařízení.
[C]  VÝSTUPNÍ PORT Nabijte baterii
[D]  TLAČÍTKO ÚROVNĚ BATERIE- Pomocí tohoto  
 tlačítka můžete zobrazit, kolik energie zbývá.

[A]  

[B]  

[C]  

[D]  

VNITŘNÍ KAPSA NA SKLADOVÁNÍ BATERIÍ 
SÍŤOVÝ KABEL NA BATERIE SKRYTÝ V 

TÉTO KAPSE

SPECIFIKACE ODĚVU- S547

[1] TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

UMÍSTĚNÍ PANELU

VYHŘÍVANÁ BUNDAEN

VÝROBCE
Portwest, IDA Business Park, Westport, 

Co Mayo, F28 FY88, Irsko
Recyklujte baterii zodpovědně

UŽIVATELSKÉ INFORMACE

[C]  

CZ

S547USP0919


