
KIJELZŐ  - SZINT
Magas hőmérséklet: Piros fény - FŰTÉSI IDŐ 3 ÓRA-Hőmérséklet 450C   
Közepes hőmérséklet: FEHÉR fény- FŰTÉSI IDŐ 6 ÓRA-Hőmérséklet 350C  
Alacsony hőmérséklet: KÉK fény- FŰTÉSI IDŐ10 óra-Hőmérséklet250C 
  ____________________________________________________

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Csatlakoztassa az akkumulátort az USB-kábelhez a belső zsebben
• Az akkumulátor sikeres csatlakoztatásakor a bekapcsoló gomb világít
• A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot (kb. 3 másodperc)
• A kabát így már a paneleken keresztül melegedik
• A hőmérsékleti szint megváltoztatásához nyomja meg ismét a gombot
• Tartsa nyomva a gombot a kívánt hőmérsékleti szint kiválasztásához
• Magas hőmérséklet: Piros fény, Közepes hőmérséklet: FEHÉR fény, Alacsony hőmérséklet: 

KÉK fény
• A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot (kb. 3 másodperc)
• Ha a kabát váratlanul kikapcsol, ellenőrizze a kábel csatlakozásokat és az akkumulátor 

töltöttségét.
• A mobil eszköz feltöltéséhez csatlakoztassa a készüléket a másodlagos USB porthoz
• Felhívjuk a figyelmét, hogy a mobil eszköz töltése befolyásolja a használat hosszát 

MOSÁSI UTASÍTÁSOK
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor le van-e húzva és távolítsa el a kabátból
• Mossa a kabátot 30°C-on enyhe programmal
• Használjon semleges vagy enyhe mosószert
• Ne vegytisztítsa. Ne használjon fehérítő vagy vegytisztító folyadékot. Az oldószerek 

károsíthatják a kabátot.
• Ne vasalja 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
• Ezt a terméket nem szabad csecsemőkön vagy gyermekeken alkalmazni
• Nem alkalmazható rossz vérkeringéssel vagy hőérzékenységgel rendelkező személyek 

számára
• Ne használja, ha a belső bélés nedves vagy párás. A fűtés funkcióinak biztonságos 

használatához a terméknek teljesen száraznak kell lennie.
• Ne érintse meg a fűtőelemeket. A nem megfelelő használat égési sérüléseket okozhat
• Ne használja, ha a belső bélés sérült vagy szakadt
• Ha bármilyen kellemetlen érzés jelentkezik, azonnal kapcsolja ki

• Ne használjon gombostűt vagy tűt ezen a ruhaneműn. A külső behatások mint például a 
gombostű vagy tű, károsíthatják az elektromos vezetékeket

• Tárolás előtt ellenőrizze, hogy a kabát ki van-e kapcsolva, a kábel ki van-e húzva, és a 
ruhanemű teljesen lehűlt-e

• Ne gyűrje, ne hajtsa félbe és ne tegyen rá nehéz tárgyakat tárolás közben. Ezzel megakadály-
ozza a belső elektronika károsodását.

• A kabátot le kell választani vagy ki kell kapcsolni magasabb hőmérsékleten. Ennek 
elmulasztása túlmelegedést vagy hősokkot okozhat.

• Ne tárolja az akkumulátort fémtárgyakkal. Ennek célja a rövidzárlat kockázatának elkerülése
• Ne feszítse szét az akkumulátorokat
• Az akkumulátort csak száraz helyen tárolja. Az akkumulátoroknak mindig szárazaknak 

kell lenniük
• A töltő akkumulátorrészébe semmilyen fém rész nem kerülhet. Ennek célja a rövidzárlat 

kockázatának elkerülése
• A töltők és az akkumulátorok érintkezőit tisztán kell tartani
• A lehető leghosszabb akkumulátor élettartam elérése érdekében vegye le az akkumulátort a 

töltőről, amint teljesen fel van töltve
• Gyermekektől elzárva tartandó
• Időszakosan ellenőrizze a kabát kopását és alkatrészeinek sérülését
• Csak a mellékelt akkumulátorral töltse fel. A különféle akkumulátorok kockázatot 

jelenthetnek
• Ha az akkumulátor megsérül, folyadék szivároghat. Ügyeljen arra, hogy kerülje az érint-

kezést, ha ez történik. Ha az akkumulátor folyadékkal érintkezik, akkor azt azonnal öblítse le.
• Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz.
• Ne használja szélsőséges hideg hőmérsékletben. A rendkívül alacsony hőmérséklet 

károsíthatják az akkumulátor cellákat 
LITIUM AKKUMULUMOK SZÁLLÍTÁSA

• A lítium-ion akkumulátorokra a veszélyes árukra vonatkozó jogszabályok vonatkoznak
• Az akkumulátorok szállítását a helyi, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően 

kell végrehajtani
• A felhasználók közúton szállíthatják akkumulátorokat további követelmények nélkül
• Az akkumulátorok harmadik személy általi kereskedelme a veszélyes árukra vonatkozó 

jogszabályok hatálya alá tartozik
• Szállítás közben ügyeljen az akkumulátor érintkezők védelmére. Ellenőrizze az akkumulátor 

biztonságát.
• Ne szállítson repedt vagy szivárgó akkumulátort

AKKUMULÁTOR SPECIFIKÁCIÓ 10,000 mAh AKKUMULÁTOR - Töltse fel 
3-4 órán keresztül, hogy a kabát maximális 
előnyöket élvezze. 
[A]  AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI SZINT GOMB
 A lámpák azt jelzik, hogy mennyi energia  
 maradt.
[B]  DUAL USB PORTS
 Az elsődleges USB-port lehetővé teszi a  
 fűtés rendszerhez való csatlakozást a kabát  
 belsejében.  
 A második USB port lehetővé teszi a mobil  
 eszközök töltését.
[C]  KIMENETI CSATLAKOZÓ Töltse fel az  
 akkumulátort
[D]  AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI SZINT GOMB-  
 Használja ezt a gombot ami megmutatja, hogy  
 mekkora az akkumulátor töltöttsége.
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[C]  
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BELSŐ ZSEB AZ AKKUMULÁTOR TÁROLÁSÁRA
AZ AKKUMULÁTOR REJTETT KÁBELE A 

ZSEB MÖGÖTT

RUHÁZAT SPECIFIKÁCIÓ- S547

[1] BEKAPCSOLÓ GOMB

A PANEL ELHELYEZÉSE

FŰTHETŐ DZSEKIEN

GYÁRTÓ
Portwest, IDA Business Park, Westport, 

Co Mayo, F28 FY88, Ireland
Használja újra az akkumulátort 

felelősségteljesen

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
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