RAŽOTĀJS
Portwest, IDA biznesa parks, Westport,
Co Mayo, F28 FY88, Īrija

Atbildīgi pārstrādājiet akumulatoru
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LV APSILDĀMA JAKA
AKUMULATORU SPECIFIKĀCIJA

[A]

[D]
[B]
[C]

10000 MA AKUMULATORS - Uzlādējiet 3-4
stundas, lai no jaka iegūtu maksimālu labumu.
[A] AKUMULATORA UZLĀDES LĪMEŅA POGA
Indikātors norāda, cik daudz enerģijas ir atlicis.
[B] DUAL USB PORTS
Primārais USB ports ļauj pieslēgties apsildes
sistēmai apvalka iekšpusē.		
Otrais USB ports ļauj uzlādēt mobilās ierīces.
[C] IZEJAS PORTS Uzlādējiet akumulatoru
[D] AKUMULATORA UZLĀDES LĪMEŅA
POGA- Izmantojiet šo pogu, lai parādītu, cik ilgs ir
akumulatora darbības laiks.

LIETOTĀJU INSTRUKCIJA
POGAS DISPLEJS - LĪMENIS
Augsta temperatūra: SARKANA gaisma - APSILDES LAIKS 3 STUNDAS-Temperatūra 450C
Vidēja temperatūra: BALTA gaisma- APSILDES LAIKS 6 STUNDAS-Temperatūra 350C
Zema temperatūra: ZILA gaisma- APSILDES LAIKS10 stundas-Temperatūra250C
____________________________________________________
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
• Pievienojiet akumulatoru ar USB kabeli, kas atrodas pie iekšējās kabatas
• Kad akumulators ir veiksmīgi pievienots, iedegas ieslēgšanās poga
• Lai ieslēgtu, nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu (apmēram 3 sekundes).
• Jaka tagad sāks sildīties caur paneļiem
• Lai mainītu temperatūras līmeni, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas pogu
• Turiet nospiestu pogu, lai izvēlētos nepieciešamo temperatūras līmeni
• Augsta temperatūra: SARKANA gaisma, Vidēja temperatūra: BALTA gaisma, Zema
temperatūra: ZILA gaisma
• Lai izslēgtu, vēlreiz nospiediet un turiet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu (apmēram 3
sekundes).
• Ja apvalks negaidīti izslēdzas, pārliecinieties, un pārbaudiet kabeļa savienojumus un
akumulatora atlikušo uzlādi.
• Lai uzlādētu mobilo ierīci, vienkārši izveidojiet savienojumu, izmantojot otro USB portu
• Lūdzu, ņemiet vērā, ka mobilās ierīces uzlāde ietekmēs lietošanas ilgumu
MAZGĀŠANAS INSTRUKCIJAS
• Pirms mazgāšanas pārliecinieties, vai akumulators ir atvienots un noņemts no apvalka
• Mazgājiet 30 ° C temperatūrā, vieglā režīmā
• Izmantojiet neitrālus vai maigus mazgāšanas līdzekļus
• Neveiciet ķīmisku tīrīšanu. NELIETOJIET balinātājus vai ķīmiskus tīrīšanas šķidrumus.
Tīrīšanas šķīdinātāji var sabojāt apvalku
• Negludināt
DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS
• Šo produktu nedrīkst lietot zīdaiņiem vai bērniem
• Nav paredzēts lietošanai cilvēkiem ar sliktu asinsriti vai jutīgumu pret karstumu
• Nelietot, ja iekšējā odere ir mitra vai sasvīdusi. Lai apsildes funkcijas varētu droši izmantot,
izstrādājumam jābūt pilnībā sausam.
• Neaiztieciet sildelementus ar kailu ādu. Nepareiza lietošana var izraisīt apdegumus
• Nelietot, ja iekšējā odere ir bojāta vai saplēsta
• Ja rodas diskomforts, nekavējoties izslēdziet to

Apģērba specifikācija- S547
[1] IESLĒGŠANAS POGA

IEKŠĒJĀ KABATA AKUMULATORA UZGLABĀŠANAI
AKUMULATORA JAUDAS KABELIS, KAS PASLĒPTS
ZEM KABATAS

Paneļu izvietojums

• Nelietojiet piespraudes uz šī apģērba. Piespraudes var sabojāt elektriskos vadus
• Pirms glabāšanas pārliecinieties, ka jaka ir izslēgta, kabelis ir atvienots un apģērbs ir
pilnībā atdzisis
• Nelieciet un nesasmalciniet apģērbu, uzglabāšanas laikā nenovietojot uz tā priekšmetus. Tas
novērsīs iekšējās elektronikas bojājumus.
• Jaka ir jāatvieno vai jāizslēdz vidē ar augstāku temperatūru. Pretējā gadījumā tā var pārkarst
vai izraisīt siltuma apdegumu.
• Neuzglabājiet akumulatoru kopā ar metāla priekšmetiem. Tas ir paredzēts, lai izvairītos
no īssavienojuma riska
• Neatvēriet akumulatorus
• Uzglabājiet akumulatoru tikai sausā vidē. Akumulatoriem vienmēr jābūt sausiem
• Lādētāja akumulatora daļā nedrīkst iekļūt metāla detaļas. Tas ir paredzēts, lai izvairītos
no īssavienojuma riska
• Lādētāju un akumulatoru kontakti ir jabūt tīriem
• Lai iegūtu pēc iespējas ilgāku akumulatora darbības laiku, izņemiet akumulatoru no
lādētāja, kad tas ir pilnībā uzlādēts
• Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā
• Periodiski pārbaudiet apvalka nodilumu un detaļu bojājumus
• Uzlādējiet tikai ar piegādāto akumulatoru. Citas baterijas var izraisīt risku
• Ja akumulators tiek sabojāts, no tā var noplūst šķidrums. Izvairieties no saskares, ja tā
notiek. Ja kontakts ar akumulatora šķidrumu, nekavējoties noskalojiet.
• Ja šķidrums nonāk acīs, meklējiet medicīnisko palīdzību.
• Nelietot ārkārtīgi aukstā temperatūrā. Īpaši zema temperatūra var sabojāt akumulatora
elementus
LITIJA AKUMULATORU TRANSPORTĒŠANA
• Uz litija jonu baterijām attiecas bīstamo kravu tiesību aktu prasības
• Bateriju pārvadāšana jāveic saskaņā ar vietējiem, nacionālajiem un starptautiskajiem
noteikumiem
• Lietotāji var pārvadāt baterijas pa autoceļiem bez papildu prasībām
• Bateriju komerciālus pārvadājumus, ko veic trešās personas, reglamentē tiesību akti par
bīstamām kravām
• Pārvadāšanas laikā pārliecinieties, vai akumulatora kontaktu spailes ir aizsargātas.
Pārliecinieties, vai akumulators ir drošībā.
• Nepārvadājiet saplaisājušas vai noplūdušas baterijas
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