
WYŚWIETLACZ PRZYCISKÓW  - POZIOM
Wysoka temperatura: CZERWONE światło - CZAS OGRZEWANIA 3 GODZINY- 
Temperatura 450C   
Średnia temperatura: BIAŁE światło- CZAS OGRZEWANIA 6 GODZIN-Temperatura 350C  
Niska temperatura: NIEBIESKIE światło- CZAS OGRZEWANIA10 godzin-Temperatura250C 
  ____________________________________________________

INSTRUKCJA UŻYCIA
• Podłącz zestaw baterii za pomocą kabla USB znajdującego się w wewnętrznej kieszeni.
• Po prawidłowym podłączeniu baterii zaświeci się przycisk zasilania.
• Aby włączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (około 3 sekund).
• Kurtka zacznie się teraz nagrzewać przez panele.
• Aby zmienić poziom temperatury, ponownie naciśnij przycisk zasilania.
• Naciskaj przycisk, aby wybrać wymagany poziom temperatury.
• Wysoka temperatura: CZERWONE światło, Średnia temperatura: BIAŁE światło, Niska 

temperatura: NIEBIESKIE światło
• Aby wyłączyć, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (około 3 sekund).
• Jeśli kurtka nieoczekiwanie wyłącza się, sprawdź połączenia kabli i pozostały poziom 

naładowania baterii..
• Aby naładować urządzenie mobilne, wystarczy je podłączyć przez drugi port USB.
• Należy pamiętać, że ładowanie urządzenia mobilnego wpłynie na czas użytkowania. 

INSTRUKCJA PRANIA
• Przed praniem upewnij się, że baterie są odłączone i zdjęte z kurtki.
• Prać kurtkę w temperaturze 30 ° C w programie delikatnym .
• Używaj neutralnych lub łagodnych detergentów.
• Nie czyścić chemicznie. NIE używaj wybielaczy ani płynów do czyszczenia na sucho. 

Rozpuszczalniki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie kurtki.
• Nie prasować 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
• Ten produkt nie powinien być stosowany u niemowląt i dzieci.
• Nie stosować u osób ze słabym krążeniem krwi lub wrażliwością na ciepło.
• Nie używać, jeżeli wewnętrzna podszewka jest mokra lub wilgotna. Produkt musi być 

całkowicie suchy, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z funkcji ogrzewania.
• Nie dotykać elementów grzejnych gołą skórą. Oparzenia mogą wynikać z niewłaściwego 

użytkowania.
• Nie używać, jeżeli wewnętrzna podszewka ulegnie uszkodzeniu lub rozdarciu
• Jeżeli wystąpi jakikolwiek dyskomfort, natychmiast wyłącz baterię.

• Nie używaj szpilek lub  pinów na tym ubraniu. Mogą spowodować uszkodzenie instalacji 
elektrycznej.

• Przed składowaniem upewnij się, że kurtka jest wyłączona, kabel jest odłączony, a odzież 
jest całkowicie schłodzona.

• Nie zginaj ani nie miażdż ubrania, kładąc na nim przedmioty podczas przechowywania. 
Zapobiegnie to uszkodzeniu wewnętrznej elektroniki.

• Kurtka powinna być odłączona lub wyłączona w środowiskach o wyższych temperaturach. 
Niezastosowanie się do tego może spowodować przegrzanie lub udar cieplny.

• Nie przechowuj baterii z metalowymi przedmiotami. Ma to na celu uniknięcie ryzyka 
zwarcia.

• Nie uszkadzaj otwartych zestawów baterii.
• Baterie należy przechowywać wyłącznie w suchym otoczeniu. Baterie muszą być 

zawsze suche.
• Żadne metalowe części nie powinny dostać się do części ładowarki przeznaczonej na baterie. 

Ma to na celu uniknięcie ryzyka zwarcia.
• Styki ładowarek i baterii powinny być utrzymywane w czystości
• Aby uzyskać jak najdłuższy czas pracy baterii, wyjmij ją z ładowarki po całkowitym 

naładowaniu.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Okresowo sprawdzaj kurtkę pod kątem zużycia i uszkodzeń części.
• Ładuj tylko przy użyciu dołączonej baterii. Różne baterie mogą powodować ryzyko.
• W przypadku uszkodzenia baterii może dojść do wycieku płynu. Upewnij się, aby uniknąć 

kontaktu, jeżeli to nastąpi. W przypadku kontaktu z płynem z baterii natychmiast spłucz go.
• W przypadku kontaktu płynu z oczami zasięgnąć porady lekarza.
• Nie używać w ekstremalnie niskich temperaturach. Bardzo niskie temperatury mogą 

uszkodzić ogniwa baterii. 
TRANSPORT BATERII LITOWYCH

• Baterie litowo-jonowe podlegają przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych.
• Transport baterii musi odbywać się zgodnie z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi 

przepisami.
• Użytkownicy mogą transportować baterie na drogach bez dalszych wymagań.
• Komercyjny transport baterii przez strony trzecie podlega przepisom dotyczącym towarów 

niebezpiecznych.
• Podczas transportu upewnij się, że styki baterii są zabezpieczone. Upewnij się, że bateria 

jest bezpieczna.
• Nie transportuj pękniętych lub nieszczelnych baterii.

SPECYFIKACJA BATERII BATERIA 10,000 MA - Ładuj przez 3-4 godziny, 
aby uzyskać maksymalne korzyści z kurtki. 
[A]  PRZYCISK POZIOMU   BATERII
 Lampki wskazują, ile energii pozostało.
[B]  DUAL USB PORTS
 Główny port USB umożliwia podłączenie do  
 systemu grzewczego wewnątrz kurtki. 
 Drugi port USB umożliwia ładowanie urządzeń  
 mobilnych.
[C]  PORT WYJŚCIOWY Naładuj swoje baterie.
[D]  PRZYCISK POZIOMU   BATERII- Użyj tego  
 przycisku, aby pokazać, ile pozostało czasu  
 pracy baterii.
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„WEWNĘTRZNA KIESZENI DO PRZECHOWY-
WANIA BATERII „

KABEL ZASILANIA BATERII UKRYTY POD 
TĄ KIESZENIĄ

SPECYFIKACJA ODZIEŻY- S547

[1] PRZYCISK ZASILANIA

UŁOŻENIE PANELU

KURTKA OGRZEWANAEN

PRODUCENT
Portwest, IDA Business Park, Westport, 

Co Mayo, F28 FY88, Ireland Te baterie należy utylizować 
odpowiedzialnie.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
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