
ДИСПЛЕЈ СО КОПЧЕ  - НИВО
Висока температура: ЦРВЕНО светло - ВРЕМЕ НА ГРЕЕЊЕ 3 ЧАСА-Температура 450C   
Средна температура: БЕЛО светло- ВРЕМЕ НА ГРЕЕЊЕ 6 ЧАСА-Температура 350C  
Висока температура: СИНО светло- ВРЕМЕ НА ГРЕЕЊЕ10 Часа-Температура250C 
  ____________________________________________________

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ
• Поврзете го Вашето батериско пакување со USB кабел ставен во внатрешниот дел
• Кога батеријата е поврзана успешно, копчето за вклучување ќе светне
• За да се вклучи, притиснете и задржете го копчето за вклучување (околу 3 секунди)
• Јакна сега ќе започне да се загрева преку панелите
• За да го намалите нивото на температурата, притиснете го копчето за вклучување 

повторно
• Продолжете со притискање на копчето за да го изберете потребното ниво на 

температурата
• Висока температура: ЦРВЕНО светло, Средна температура: БЕЛО светло, Висока 

температура: СИНО светло
• За да се исклучите, притиснете и задржете го копчето за вклучување повторно 

(околу 3 секунди)
• Ако јакната се исклучи неочекувано, проверете дали се поврзани 

кабелските приклучоци и преостанатото полнење на батериското полнење.
• За да наполните мобилен уред, едноставно поврзете се преку вториот  USB-приклучок
• Забележете дека полнењето мобилен уред ќе влијае на должината на користењето 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЕРЕЊЕ
• Пред перење, бидете сигурни дека батериското полнење е исклучено и одстрането 

од јакната
• Перете ја јакната на  30°C на средно перење
• Користете неутрални или помеки детергенти
• Не користете хемиско чистење. НЕ користете белило или течности за хемиско чистење. 

Средствата за чистење може да предизвикаат оштетување на јакната
• Не ја пеглајте 

БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ
• Овој производ не треба да се користи во близина на деца
• Не е препорачливо да го користи лице со слаба крвна циркулација или чувствителност 

на топлина
• Не користете ако внатрешната обвивка е влажна . Производот мора да биде целосно 

сув за безбедно користење на функциите за греење.
• Не ги допирајте грејните елементи со гола кожа. Изгорениците може да бидат резултат 

на несоодветна употреба
• Не користете ако внатрешната обвивка стане оштетена или искината

• Ако се појави каква било непријатност, проверете и веднаш исклучете
• Не користете иглички на оваа облека. Пиновите може да предизвикаат оштетување 

на електричните жици
• Пред одлагање на јакната, осигурете се дека јакната е исклучена, кабелот е исклучен 

и облеката е целосно оладена
• Не ја мачкајте или кршете ја облеката со ставање предмети на врвот, додека се чува. 

Ова ќе спречи оштетување на внатрешната електроника.
• Јакната  треба привременоили целосно да се исклучи во околини со повисоки 

температури. Неуспехот да се стори тоа може да резултира во прегревање или 
топлотен удар.

• Не чувајте го батериското пакување со метални предмети. Ова е да се избегне 
ризикот од краток спој

• Немојте да ги оштетувате отворените батерии
• Чувајте ги батериските пакувања само во суви околини. Батериските пакувања мора 

да останат суви во секое време
• Ниту метални делови не смеат да влезат во делот за батерии на полначот. Ова е да се 

избегне ризикот од краток спој
• Контактите на полначите и батериите мора да  се чуваат чисти
• За да добиете најдолг можен век на траење на батеријата, извадете ја од полначот 

откако ќе се наполни целосно
• Да се чува подалеку од дофат на деца
• Периодично проверувајте  ја јакната и оштетувањата  на деловите
• Полнење само со препорачано батериско полнење . Различни батерии може да 

предизвикаат опасност.
• Ако батеријата се оштети, може да протече. Осигурете се да избегнете контакт ако се 

случи тоа. Во случај на контакт со течна батерија, исплакнете веднаш.
• Ако течноста стапи во контакт со очите, побарајте лекарска помош.
• Не користете во екстремно ниски температури. Екстремно ниските температури може 

да ги оштетат ќелиите на батеријата 
ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ЛИТИУМСКИ БАТЕРИИ

• Литиум-јонските батерии подлежат на барањата на законодавство за опасни материи
• Превозот на батерии мора да се изврши во согласност со локалните, националните и 

меѓународните регулативи
• Корисниците можат да превезуваат батерии по пат без дополнителни барања
• Комерцијалниот транспорт на батерии од трети страни подлежи на законодавство 

за опасни материи
• За време на транспортот, осигурете се дека терминалите за контакт со батеријата се 

заштитени. Осигурете се дека батеријата е безбедна.
• Не пренесувајте ги батериите што се испукани или протекуваат

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА БАТЕРИЈАТА 10,000 MA БАТЕРИЈА - Наплатете 3-4 часа за да 
ги добиете максималните придобивки од јакна. 
[A]  КОПЧЕ ЗА НИВО НА БАТЕРИЈАТА 
 Светлото покажува уште колку преостанува  
 од силата на батеријата
[B]  DUAL USB PORTS
 Примарниот USB приклучок овозможува  
 конекција на  системот за греење внатре во  
 јакната  
 Вториот USB приклучок овозможува  
 полнење на Вашите мобилни уреди.
[C]  НАДВОРЕШЕН ПРИКЛУЧОК Наполнете го  
 Вашето батериско пакување
[D]  КОПЧЕ ЗА НИВО НА БАТЕРИЈАТА-  
 Користете го ова копче за да видите колку  
 од јачината  на батеријата останува

[A]  

[B]  

[C]  

[D]  

ВНАТРЕШЕН ЏЕБ ЗА ЧУВАЊЕ НА БАТЕРИИТЕ. 
КАБЕЛ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА БАТЕРИИТЕ 

СОКРИЕН ПОД ОВОЈ ЏЕБ

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ОБЛЕКАТА- S547

[1] Копче за вклучување

ПОСТАВЕНОСТ НА ПАНЕЛИТЕ

ЈАКНА ШТО ГРЕЕEN

ПРОИЗВОДИТЕЛ
Portwest, IDA Business Park, Westport, 

Co Mayo, F28 FY88, Ireland
Рециклирајте ги батериите 

одговорно

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ
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