
ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  - ΕΠΙΠΕΔΟ
Υψηλή Θερμοκρασία: ΚΟΚΚΙΝΟ φως - ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 3 ΩΡΕΣ-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 450C   
Μεσαία Θερμοκρασία: Λευκό φως- ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 6 ΩΡΕΣ-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 350C  
Χαμηλή Θερμοκρασία: Μπλε φως- ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ10 Ώρες-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ250C 
 ____________________________________________________

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
• Συνδέστε τη μπαταρία με το καλώδιο USB που βρίσκεται στην εσωτερική τσέπη
• Όταν η μπαταρία είναι συνδεδεμένη επιτυχώς, το κουμπί τροφοδοσίας ανάβει
• Για να ενεργοποιήσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας (περίπου 

3 δευτερόλεπτα)
• Το σακάκι θα αρχίσει τώρα να θερμαίνεται μέσα από τα πάνελ
• Για να αλλάξετε το επίπεδο θερμοκρασίας, πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας
• Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί για να επιλέξετε το απαιτούμενο επίπεδο θερμοκρασίας
• Υψηλή Θερμοκρασία: ΚΟΚΚΙΝΟ φως, Μεσαία Θερμοκρασία: Λευκό φως, Χαμηλή Θερμοκρασία: 

Μπλε φως
• Για να απενεργοποιήσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας ξανά 

(περίπου 3 δευτερόλεπτα)
• Αν το μπουφάν απενεργοποιηθεί απροσδόκητα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τις συνδέσεις 

καλωδίων και την υπολειπόμενη φόρτιση στη μπαταρία.
• Για να φορτίσετε μια κινητή συσκευή, απλά συνδέστε τη δεύτερη θύρα USB
• Λάβετε υπόψη ότι η φόρτιση μιας κινητής συσκευής θα επηρεάσει τη διάρκεια χρήσης 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
• Πριν πλύνετε, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι αποσυνδεδεμένη και έχει αφαιρεθεί από 

το μπουφάν
• Πλύνετε το μπουφάν στους 30 ° C σε ένα ελαφρύ πλύσιμο
• Χρησιμοποιήστε ουδέτερα ή ήπια απορρυπαντικά
• Όχι στεγνό καθάρισμα. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή υγρά για στεγνό καθάρισμα. 

Διαλυτικά καθαρισμούνμπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο μπουφάν.
• Μη σιδερώνετε 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε βρέφη ή παιδιά
• Να μην χρησιμοποιείται σε άτομο με κακή κυκλοφορία του αίματος ή ευαισθησία στη 

θερμότητα
• Μην το χρησιμοποιείτε αν η εσωτερική επένδυση είναι υγρή ή νωπή. Το προϊόν πρέπει να είναι 

πλήρως στεγνό για την ασφαλή χρήση των λειτουργιών θέρμανσης.
• Μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία με γυμνό δέρμα. Μπορεί να προκληθεί έγκαυμα από 

ακατάλληλη χρήση
• Μην το χρησιμοποιείτε εάν η εσωτερική επένδυση υποστεί ζημιά ή σχίσιμο
• Εάν προκύψει οποιαδήποτε δυσφορία, εξασφαλίστε να το αποσυνδέσετε αμέσως

• Μην χρησιμοποιείτε καρφίτσες σε αυτό το ρούχο. Οι καρφίτσες μπορούν να προκαλέσουν 
ζημιά στην ηλεκτρική καλωδίωση

• Πριν από την αποθήκευση, βεβαιωθείτε ότι το μπουφάν είναι απενεργοποιημένο, το καλώδιο 
αποσυνδεδεμένο και το ρούχο έχει κρυώσει πλήρως

• Μην τσαλακώνετε ή πιέζετε το ρούχο τοποθετώντας αντικείμενα επάνω του κατά την 
αποθήκευση. Αυτό θα αποτρέψει τη ζημιά στα εσωτερικά ηλεκτρονικά.

• Το μπουφάν πρέπει να αποσυνδεθεί ή να απενεργοποιηθεί σε περιβάλλοντα με υψηλότερες 
θερμοκρασίες. Εάν δεν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση ή θερμοπληξία

• Μην αποθηκεύετε τη μπαταρία με μεταλλικά αντικείμενα. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος βραχυκυκλώματος

• Μην σπάσετε ανοικτές μπαταρίες
• Αποθηκεύστε τη μπαταρία μόνο σε ξηρά περιβάλλοντα. Οι μπαταρίες πρέπει να παραμένουν 

στεγνές ανά πάσα στιγμή
• Κανένα μεταλλικό στοιχείο δεν πρέπει να εισέλθει στο τμήμα της μπαταρίας του φορτιστή. 

Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος
• Οι επαφές των φορτιστών και των μπαταριών πρέπει να διατηρούνται πολύ καλά
• Για να επιτύχετε τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής της μπαταρίας, αφαιρέστε την μπαταρία από 

το φορτιστή μόλις φορτιστεί πλήρως
• Αποθηκεύστε μακριά από παιδιά
• Ελέγχετε περιοδικά το μπουφάν για χρήση και ζημιά στα μέρη
• Επαναφορτίστε μόνο με την παρεχόμενη μπαταρία. Διαφορετικές μπαταρίες ενδέχεται να 

προκαλέσουν κινδύνους
• Εάν η μπαταρία υποστεί ζημιά, ενδέχεται να διαρρεύσει υγρό. Βεβαιωθείτε ότι αποφεύγετε την 

επαφή αν συμβεί αυτό. Σε περίπτωση επαφής με το υγρό της μπαταρίας, ξεπλύνετε αμέσως.
• Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
• Μην χρησιμοποιείτε σε ακραίες χαμηλές θερμοκρασίες. Εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες 

ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στις κυψέλες μπαταρίας 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

• Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου υπόκεινται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα επικίνδυνα 
εμπορεύματα

• Η μεταφορά των μπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς, εθνικούς 
και διεθνείς κανονισμούς

• Οι χρήστες μπορούν να μεταφέρουν τις μπαταρίες οδικώς χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις
• Η εμπορική μεταφορά ηλεκτρικών στηλών από τρίτους υπόκειται στη νομοθεσία για τα 

επικίνδυνα εμπορεύματα
• Κατά τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες επαφής της μπαταρίας είναι 

προστατευμένοι. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι ασφαλής.
• Μην μεταφέρετε μπαταρίες που παρουσιάζουν ρωγμές ή διαρροές

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 10.000 MA ΜΠΑΤΑΡΙΑ - Φορτίστε 3-4 ώρες για να 
έχετε τα μέγιστα οφέλη από το σακάκι. 
[A]  ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
 Τα φώτα δείχνουν πόση ενέργεια έχει  
 απομείνει.
[B]  DUAL USB PORTS
 Η κύρια θύρα USB επιτρέπει τη σύνδεση με το 
 σύστημα θέρμανσης μέσα στο μπουφάν. 
 Η δεύτερη θύρα USB σας επιτρέπει να  
 φορτίζετε τις κινητές συσκευές σας.
[C]  ΘΥΡΑ ΕΞΟΔΟΥ Φορτίστε τη μπαταρία
[D]  ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
-  Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να δείξετε  
 πόση διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας έχει  
 μείνει.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΥΜΕΝΟ 

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ- S547

[1] ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛ

θΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝEN

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
Portwest, IDA Business Park, Westport, 

Co Mayo, F28 FY88, Ireland
Ανακυκλώστε σωστά την μπαταρία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
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