
NÄYTTÖ  - TASO
Korkein lämpötila; Punainen valo - LÄMMITYSAIKA 3 TUNTIA-Lämpötila 450C   
Keskilämpötila: Valkoinen valo- LÄMMITYSAIKA 6 TUNTIA-Lämpötila 350C  
Matala lämpötila; Sininen valo- LÄMMITYSAIKA10 Tuntia-Lämpötila250C 
  ____________________________________________________

Käyttöohjeet
• Liitä akku  sisätaskussa sijaitsevalla USB-Kaapelilla
• Kun liitos on tukevasti kiinnitetty, virtanappiin tulee valo
• Virran saa päälle painamalla virtanappia n 3s ajan.
• Takin lämmitysjärjestelmä kytkeytyy päälle
• Jos haluat valita sopivan lämmitystason, paina virtanappia lyhyesti
• Lämmitystehon vaihtaminen onnistuu myös saman napin avulla
• Korkein lämpötila; Punainen valo, Keskilämpötila: Valkoinen valo, Matala lämpötila; 

Sininen valo
• Kytke virta pois päältä yhtäjaksoisella pitkällä painalluksella (3s)
• Jos lämmitysjärjestelmä lakkaa toimimasta, niin tarkista virtalähteen kytkentä..
• Älypuhelimen lataus toimii toisen USB-portin kautta
• Luonnollisesti samanaikainen puheliman lataus lyhentää lämmittimen toiminta-aikaa. 

 
PESUOHJEET

• Varmista ennen pesua, että akku on irroitettu takista
• Takin pesu onnistuu vesipesuna miedossa lämpötilassa (30C°)
• Käytä mietoja pesuaineita
• Ei kuvapesua eikä valkaisuaineita.
• Ei saa silittää 

 
TURVAMÄÄRÄYKSET

• Tuotetta ei saa antaa lasten käyttöön
• Käytä takkia varoen, jos sinulla on huono verenkierto tai ihosi on herkkä reakoimaan 

lämpöön
• Älä käytä takkia, josko sen vuori on vielä märkä. Vuoren tulee olla täysin kuiva, ennen 

lämmityslaitteen kytkentää.
• Älä asemoi lämpöpaneeleita paljasta ihoa vasten.

• Lopeta takin käyttö, josko sen vuori on vahingoittunut tai kulunut
• Jos lämmitys tuntuu epämiellyttävän kuumalta, niin sulje laite tai vähennä sen tehoa.
• Takin kankaan läpi ei saa työntään neuloja tai pinssejä. Terävät esineet voivat vahingoittaa 

lämmitysjärjestelmää.
• Laita takki säilytykseen vasta, kun akun johdot on irrotettu ja takin lämmitysjärjestelmä 

on jäähtynyt.
• Älä asemoi raskaita esineitä takin päälle. Näin lämmitysjärjestelmä säilyy toimintakun-

toisena pidempään.
• Älä säilytä takkia  ulkoisen lämpölähteen läheisyydessä. Näin estät lämmitysjärjestelmän 

ylikuumenemisen.
• Älä varastoi akkua kosketuksessa metallisiin esineisiin. Näin estät oikosulun vaaran.
• Käsittele varoen akkuja
• Akut on säilytettävä kuivassa tilassa
• Akut eivät saa olla kosketuksissa malliesineiden kanssa. Oikosulun vaara
• Laturin ja akkujen tulee pysyä puhtaana
• Akkujen käyttöikää voi pidentää niin, että ne poistetaan laturista, kun lataustaso on riittävä.
• Säilytetään lasten ulottumattomissa
• Muista tarkistaa aika-ajoin takin ja liitäntöjen kunto
• Käytä laturia vain mukana toimitettujen akkujen lataamiseen.
• Toimita vahingoittunut akku kierrätykseen välittömästi. Akun nesteet voivat olla 

vahingollisia terveydelle
• Jos silmäsi joutuvat kosketukseen vahingoittuneen akun nesteiden kanssa, ole yhteydessä 

terveydenhoitohenkilökuntaan.
• Eritttäin alhaiset lämpötilat voivat heikentää akun toimintaa. 

 
LITHIUM AKKUJEN KULJETUS

• Lithium -ion akut luokitellaan lainsäädännössä vaarallisiksi aineiksi
• Noudata näiden tuotteiden kuljetuksessa paikallista lainsäädäntöä ja kansainvälisiä 

määräyksiä
• Maantiekuljetuksissa ei tarvitse  huomioida erityisohjeistusta
• Akkujen kuljetus kaupallisessa tarkoituksessa on säädelty vaarallisia aineita koskevassa 

lainsäädännössä.
• Varmista ennen kuljetusta, että akkujen navat on suojattu ja akut ovat vahingoittumattomia
• Älä kuljeta akkuja, jotka ovat vahingoittuneita tai joissa on ulkoisia kolhuja

AKUN TUOTETIEDOT Akku 10000 mA - Lataa 3–4 tuntia, jotta takusta 
saadaan suurin mahdollinen hyöty. 
[A]  AKUN VARAUSTASON PAINIKE
 Valopisteet ilmoittavat, kuinka paljon akussa  
 on virtaa jäljellä
[B]  DUAL USB PORTS
 Ensisijainen USB-liitin on tarkoitettu takin  
 lämmitysjärjestelmän kytkemiseen 
 Toisella USB-portilla voit kytkeä akun  
 varavirtalähteeksi älypuhelimeesi.
[C]  VIRRANSYÖTTÖ PORTTI Akun latausta varten
[D]  AKUN VARAUSTASON PAINIKE- Tästä  
 painikkeesta näet akun varaustason
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SISÄTASKU AKULLE
AKUN JOHDOT ON PIILOTETTU TÄMÄN 

TASKUN ALLE
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