
KNAPP DISPLAY  - NIVÅ
Høy temperatur : RØDT lys - VARMETID 3 TIMER-Temperatur 450C   
Medium temperatur: HVITT lys- VARMETID 6 TIMER-Temperatur 350C  
Lav temperatur: BLÅTT lys- VARMETID10 Timer-Temperatur250C 
  ____________________________________________________

BRUKSANVISNING
• KOble til din batteripakke med USB kabelen som du finner i innerlommen
• Når batteri er koblet til korrekt vil POWER knappen lyse
• For å skru på, trykk og hold POWER knapp( ca 3 sekunder)
• Jakken vil nå starte å varme gjennom panelene
• For å justere temperatur, press POWER knappen igjen
• Trykk knappen inn til du oppnår ønsket temperatur nivå
• Høy temperatur : RØDT lys, Medium temperatur: HVITT lys, Lav temperatur: BLÅTT lys
• For å skru av, press ned og hold inne POWER knappen i ca 3 sekunder
• Hvis jakken skrur seg av plutselig sjekk kabel og gjenværende batteritid.
• For å lade en mobil enhet kobler du enkelt til enheten via den andre USB porten
• Vennlist merk at lading av en mobil enhet vil påvirke batteri og brukstiden 

 
VASKEANVISNING

• Før vask, påse at batteripakken er frakoblet og fjernet fra jakken
• Vask jakken på 30 grader med mildt vaskemiddel
• Bruk nøytralt vaskemiddel
• Ikke rens, ikke bleking eller rensevæske
• Ikke stryk 

 
SIKKERHETSINSTRUKSJONER

• Dette produktet skal ikke brukes av barn
• Personer med lavt blodomløp eller med lav toleranse mot varme bør ikke benytte dette 

produktet
• Bruk ikke jakken hvis innerfôr er fuktig. Plagget må tørkes forsiktig for sikker bruk
• Ikke rør varmepanel med bar hud

• Ikke bruk hvis innerfôr blir ødelagt
• Hvis ubehag oppstår skru av umiddelbart
• Ikke bruk nåler i produktet
• Før oppbevaring påse at jakken er skrudd av, kabel er koblet fra og at jakken er helt avkjølt
• Ikke press eller trykk produktet ned under oppbevaring - dette kan skade elektronikken
• Jakken skal frakobles eller skrus av i varme miljøer. Risisko for overoppheting kan 

forekomme hvis dette ikke gjøres
• Ikke oppbevar batteriet med metallgjenstander, dette øker risiko for kortslutning
• Ikke åpne batteripakker
• Batteri må kun oppbevares i tørre miljøer og holdes tørt
• Ingen metalldeler skal føre inn i batteriet, dette for å unngå kortslutning
• Kontaktene på abtetri og lader må holdes rene
• For å oppnå maksimal batteri levetid bør batteriet kobles fra lader så raskt som mulig 

etter fullt oppladet
• Lagres uten for barns rekkevidde
• Sjekk jakke og deler regelmessig for skade og slitasje
• Bruk kun angitt batteri for å minimere risiko
• Hvis batteriet blir skadet kan væske lekke. Unngå kontakt hvis dette skjer og rens 

fortløpende
• Hvis du får væske i øyne må lege kontaktes umiddelbart
• Ikke bruk i ekstrmt lave temperaturer. Ekstreme forhold kan påvirke battericeller 

 
TRANSPORT AV LITHIUM BATTERIER

• Lithium-ion batterier regnes som farlig gods
• Transport må gjøres etter lokale, nasjonal og internasjonele reguleringer
• Brukere kan transportere batterier på vei uten spesielle krav
• Kommersielle transport av tredjepart regnes som farlig gods
• Under transport, påse at kontakter er beskyttet. Påse at batteri er sikekrt
• Ikke transporter batterier som lekker

BATTERI SPESIFIKASJON 10.000 MA BATTERI - Lad i 3-4 timer for å få 
maksimalt utbytte av jakken. 
[A]  BATTERINIVÅ KNAPP 
 Lys indikerer hvor mye strøm som er igjen
[B]  DUAL USB PORTS
 Hoved USB port kobler jakken til varmesys-
temet   
Den andre USB porten muliggjør lading av dine 
mobile enheter
[C]  UT PORT Lad din batteripakke
[D]  BATTERINIVÅ KNAPP- Bruk denne knappen 
for å vise gjenværende batteritid
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INNERLOMME FOR BATTERI OPPBEVARING
BATTERIKABEL GJEMT UNDER DENNE LOMMEN

PLAGG SPESIFIKASJON- S547

[1] POWER KNAPP

PANEL PLASSERING

VARMENDE JAKKEEN

PRODUSENT
Portwest, IDA Business Park, westport, 

Co Mayo, F28 FY88, Ireland
Resirkuler batterier på en sikker måte
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