
SCHERM  - NIVEAU
Hoge temperatuur: ROOD licht - WARMTETIJD 3 UUR-Temperatuur 450C   
Medium temperatuur: WIT licht- WARMTETIJD 6 UUR-Temperatuur 350C  
Lage temperatuur: BLAUW licht- WARMTETIJD10 Uur-Temperatuur250C 
  ____________________________________________________

GEBRUIKERSINSTRUCTIE
• Connect uw batterij met de USB kabel die zich in de binnenzak van het jack bevindt.
• Op het moment dat de batterij goede connectie maakt licht de batterijknop op.
• Houdt voor het aanzetten de knop ingedrukt (ongeveer 3 seconden)
• Het jack zal nu beginnen op te warmen via de panelen.
• Druk de knop opnieuw in om het temperatuursniveau aan te passen.
• Blijf op de knop drukken totdat het gewenste temperatuur niveau is bereikt.
• Hoge temperatuur: ROOD licht, Medium temperatuur: WIT licht, Lage temperatuur: 

BLAUW licht
• Druk de knop gedurende 3 opnieuw in (3 seconden) om verwarmingssysteem uit te zetten.
• Als het verwarmingssysteem van het jack onverwacht uit gaat, controleer dan de 

kabelbevestiging en de batterij..
• Bevestig een mobiele telefoon aan de tweede USB poort om deze op te laden.
• Wees ervan bewust dat het opladen van een telefoon gevolgen heeft voor de gebruiksduur 

van de batterij. 
WASINSTRUCTIES

• Zorg dat de batterij losgekoppeld en verwijderd is van het jack voordat deze gewassen 
wordt.

• Was het jack op 30 graden op een mild programma.
• Gebruik een neutraal of mild waspoeder
• Niet chemisch reinigen, NIET bleken of chemische reinigingsmiddelen gebruiken. Deze 

kunnen schade aan het jack veroorzaken.
• niet strijken 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
• Dit product is niet geschikt voor kinderen.
• Niet geschikt voor persoon met een slecht bloedcirculatie of een die gevoelig zijn voor 

warmte
• niet gebruiken als de binnenvoering vochtig of klam is. Het product moet volledig droog zijn 

om veilig te kunnen gebruiken.
• Raak de warmte elementen niet aan met de blote huid. Brandwonden kunnen ontstaan 

door injuist gebruik.

• Gebruik de voering niet als deze beschadigd of gescheurd is.
• Indien er iets oncomfortabels gebeurd, zet dan het verwarmingselement direct uit.
• Gebruik geen spelden op dit kledingstuk. Spelden kunnen schade veroorzaken aan de 

electrische bedrading.
• Zorg ervoor dat het verwarmingselement uitgeschakeld staat als het jack niet gebruikt 

wordt.
• Dit kledingstuk niet vouwen of pletten door er andere items op te zetten. Dit voorkomt 

beschadiging aan de electronica aan de binnenzijde.
• Het verwarmingselement moet uitgeschakeld zijn bij het werken in warmere omgevingen. 

Dit voorkomt hittestress.
• Bewaar de batterij niet bij metalen objecten.
• Breek de batterijen niet open.
• Bewaar de batterij op een droge plaats. De batterij met ten alle tijde droog zijn.
• Breng geen metalen delen in contact met de batterij.
• De contactpunten van de oplader en de batterij moet schoon gehouden worden.
• Om de langst mogelijke levensduur van de batterij te hebben dient de batterij verwijderd te 

worden van de oplader op het moment dat de batterij volledig is opgeladen.
• Buiten bereik van kinderen houden.
• Controleer regelmatig voor gebruik of er enige schade is aan onderdelen van het jack.
• Alleen de meegeleverde batterij opladen. Gebruik van andere batterijen kan risicovol zijn.
• Als de batterij beschadigd raakt, kan deze gaan lekken. Vermijd contact als de gebeurd. In 

geval er toch contact is met batterij vloeistoffen dan direct afspoelen.
• Als de vloeistof in contact komt met de ogen dan direct medische hulp zoeken.
• Niet gebruiken bij extreem koude temperaturen. Extreem lage temperaturen kunnen schade 

aan de batterij cellen veroorzaken. 
TRANSPORTEREN VAN LITHIUM BATTERIJEN

• Lithium-ion batterijen vallen onder de Gevaarlijke Goederen Wetgeving vereisten.
• Het transporteren van batterijen moet in overeenstemming met locale, nationale en 

internationale wetgeving plaatsvinden.
• Gebruikers kunnen de batterijen over de weg meenemen zonder verdere vereisten.
• Commercieel transport van batterijen door derden is onderhevig aan Gevaarlijke Goederen 

Wetgeving.
• Zorg er tijdens het transport voor dat de contactpunten zijn beschermd. Zorg voor een 

veilige plaats van de batterij.
• Transporteer geen batterijen die beschadigd zijn of lekken.

BATTERIJ SPECIFICATIE 10,000 MA BATTERIJ - Laad 3-4 uur op om het 
maximale uit de jas te halen. 
[A]  BATTERIJ NIVEAU KNOP
 Licht geeft de beschikbare capaciteit weer.
[B]  DUAL USB PORTS
 De eerste USB poort geeft toegang tot het  
 warmtesysteem in het jack 
 De tweede USB poort geeft de mogelijkheid  
 om uw mobiele telefoon op te laden.
[C]  UITGANGSPOORT Oplaadpunt voor batterijen
[D]  BATTERIJ NIVEAU KNOP- Gebruik deze knop  
 om te kijken wat de levensduur van 
 de batterij is.
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BINNENZAK VOOR BATTERIJ
BATTERIJ STROOMKABEL VERDEKT ONDER 

DEZE ZAK

KLEDING SPECIFICATIE- S547

[1] AAN/UIT KNOP

PANEEL PLAATSEN

VERWARMD JACKEN

PRODUCENT
Portwest, IDA Business Park, Westport, 

Co Mayo, F28 FY88, Ireland
Recycle batterijen op een 

verantwoorde manier.
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