
NUPPUDE KUVAMINE  - TASE
Kõrge temperatuur: PUNANE tuli - SOOJENDUSAEG 3 TUNDI-Temperatuur 450C   
Keskmine temperatuur: VALGE tuli- SOOJENDUSAEG 6 TUNDI-Temperatuur 350C  
Madal temperatuur: SININE valgus- SOOJENDUSAEG!0 tundi-Temperatuur250C 
  ____________________________________________________

KASUTUSJUHEND
• Ühendage aku sisetaskus asuva USB kaabli abil
• Kui aku on edukalt ühendatud, süttib toitenupp.
• Sisselülitamiseks, hoidke toitenupp all(umbes 3 sekundit).
• Jope hakkab paneelide kaudu soojenema.
• Temperatuuri taseme muutmiseks vajutage uuesti toitenuppu.
• Vajaliku temperatuuri valimiseks, hoidke jätkuvalt nuppu.
• Kõrge temperatuur: PUNANE tuli, Keskmine temperatuur: VALGE tuli, Madal temperatuur: 

SININE valgus
• Välja lülitamiseks vajutage uuesti toitenuppu (u.3 sek) ja hoidke see all.
• Kui jope lülitub ootamatult välja, kontrollige kindlasti kaabli ühendust ja aku laetust..
• Mobiili seadme laadmiseks ühendage lihtsalt teise USB pordiga.
• NB!, mobiili seadme laadimine mõjutab kasutamise pikkust. 

 
PESUJUHEND

• Enne pesemist veenduge, et aku on lahti ühendatud ja eemaldatud jaki küljest.
• Pese jakki 30°C kerge pesu
• Kasutage neutraalseid või mahedaid pesuaineid
• Keemiliselt MITTE puhastada. Ärge kasutage valgendit ega keemilisi puhastusvahendeid. 

Lahustiga puhastamine võib kahjustada jopet.
• Mitte triikida. 

 
OHUTUSJUHEND

• Seda toodete ei tohi kasutada lastel ega imikutel
• Mitte kasutada halva vereringe või kuumusetundlikul inimesel.
• Mitte kasutada, kui vooder on märg või niiske. Küttefunktsioo ohutuks kasutamiseks peab 

toode olema täielikult kuiv.
• Ärge puudutada kütteelemente palja nahaga. Ebaõige kasumaise korral võivad tekkida 

põletused.
• Ärge kasutage, kui sisevooder on kahjustatud või rebenenud.

• Ebamugavuse tekkimisel, lülitage see koheselt välja.
• Ärge kasutage tootel nõelu. Nõelad võivad kahjustada elektrijuhtmeid.
• Enne ladustamist veenduge, et jope oleks välja lülitatud, kaabel lahti ühendatud ja rõivas 

täielikult jahtunud.
• Ärge kortsutage ega purustage rõivaid, pannes esemeid ladustamsel nende peale. See hoib 

ära sisemise elektroonika vigastused.
• Jope tuleks kõrgema temperatuuriga keskkonnas lahti ühendada või välja lülitada. Kui te 

seda ei tee, võib see tekitada ülekuumenemise või kuumarabanduse.
• Mitte hoida akut metallist esemetega. Sellr eesmärk on vältida lühise ohtu.
• Mitte murda avatud akut.
• Hoidake akut kuivas keskkonnas. Aku peab olema kogu aeg kuiv.
• Laadija taskusse ei tohi sattuda ühtegi metallosa, vältimaks lühise ohtu.
• Laadijate ja akude kontaktid peavad olema puhtad.
• Aku võimalikult pika eluea saavutamiseks, eemaldage aku laadijast, kui see on täielikult 

laetud.
• Ladustada lastele kättesaamatus kohas.
• Regulaarselt kontrollida jope kulumist ja osade kahjustusi.
• Laadige ainult kaasas oleva akuga. erinevad akud võivad põhjustada riske.
• Aku kahjustuse korral võib see lekkida vedelikku. Vältige kontakti kui see juhtub. Aku 

vedelikuga kokkpuutel loputage koheselt.
• Kui vedelik satub silma, pöörduge koheselt arsti juurde.
• Mitte kasutada äärmuslikes temperatuurides. Äärmiselt madal temperatuur võib 

kahjustada akut. 
 
LIITUM AKUDE TRANSPORTIMINE.

• Liitimioonakude sihtes kehtivad ohtlikke aineid käsitlevate õigusaktide nõuded.
• Akude vedu peab toimuma vastavalt kohalikele, riiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele.
• Kasutajad saavad akusid maanteel ilma täiendavate nõueteta vedada.
• Patareide kaubanduslikku vedu kolmandate isikute poolt reguleeritakse ohtlikke kaupu 

käsitlevate õigusaktidega.
• Transpordi ajal veenduge, et aku kontaktelemendid on kaitstud. Veenduge, et aku on 

kindlalt kinnitatud.
• Ärge transportige pragunenud või lekkivaid akusid.

PATATREI SPETSIFIKATSIOON 10,000 MA PATAREI - Jakist maksimaalse kasu 
saamiseks laadige 3-4 tundi. 
[A]  Patarei taseme nupp 
 Tuli näitab, kui palju on energiat jäänud.
[B]  DUAL USB PORTS
 Esmane USB port võimaldab ühendada 
  jopes oleva küttesüsteemiga. 
 Teine USB port võimaldab laadida mobiili  
 seadmeid.
[C]  VÄLJUNDI PORT Aku laadimine
[D]  Patarei taseme nupp- Kasuta seda nuppu,  
 vaatamaks palju on akul võimsust järgi.
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SISETASKU AKULE
AKUKAABEL ON PEIDETUD SISETASU ALLA
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Taaskasutage aku vastutustundlikult.
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