
EXIBIÇÃO DE BOTÕES  - NÍVEL
Alta temperatura: luz vermelha - TEMPO DE AQUECIMENTO 3 HORAS-Temperatura 450C   
Temperatura média: luz BRANCA- TEMPO DE AQUECIMENTO 6 HORAS-Temperatura 350C  
Baixa temperatura: luz AZUL- TEMPO DE AQUECIMENTO10 Horas-Temperatura250C 
  ____________________________________________________

INSTRUÇÕES DE USO
• Conecte a sua bateria com o cabo USB localizado no bolso interno
• Quando a bateria é conectada com sucesso, o botão de energia acende
• Para ligar, pressione e segure o botão de energia (cerca de 3 segundos)
• O casaco agora começará a aquecer pelos painéis
• Para alterar o nível de temperatura, pressione o botão de energia novamente
• Continue pressionando o botão para selecionar o nível de temperatura necessário
• Alta temperatura: luz vermelha, Temperatura média: luz BRANCA, Baixa temperatura: 

luz AZUL
• Para desligar, pressione e segure o botão de energia novamente (cerca de 3 segundos)
• Se o casaco desligar inesperadamente, verifique as conexões dos cabos e a carga restante 

na bateria.
• Para carregar um dispositivo móvel, basta conectar-se através da segunda porta USB
• Observe que o carregamento de um dispositivo móvel afetará o tempo de uso 

 
INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

• Antes de lavar, verifique se a bateria está desconectada e removida do casaco
• Lavar  casaco a 30°C com uma lavagem suave
• Use detergentes neutros ou suaves
• Não lave a seco. NÃO use alvejantes ou líquidos de limpeza a seco. Solventes de limpeza 

podem causar danos ao revestimento
• Não engomar 

 
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

• Este produto não deve ser usado em bebês ou crianças
• Não deve ser usado em pessoas com má circulação sanguínea ou sensibilidade ao calor
• Não use se o forro interno estiver molhado ou húmido. O produto deve estar totalmente seco 

para o uso seguro das funções de aquecimento.
• Não toque nos elementos de aquecimento com a pele nua. Queimaduras podem resultar 

de uso inadequado
• Não use se o forro interno estiver danificado ou rasgado

• Se ocorrer algum desconforto, desligue imediatamente
• Não use pinos nesta peça de vestuário. Os pinos podem causar danos à fiação elétrica
• Antes de guardar, verifique se o casaco está desligado, o cabo está desconectado e a roupa 

está totalmente resfriada
• Não amasse ou esmague a peça colocando itens sobre ela enquanto a armazena. Isso evitará 

danos aos componentes eletrônicos internos.
• O casaco deve ser desconectado ou desligado em ambientes com temperaturas mais altas. 

Não fazer isso pode resultar em superaquecimento ou insolação.
• Não guarde a bateria com objetos de metal. Tal evitará riscos de curto-circuito
• Não quebre as baterias abertas
• Guarde a bateria apenas em ambientes secos. As baterias devem permanecer sempre secas
• Nenhuma peça de metal deve entrar na seção da bateria do carregador. Tal evitará riscos 

de curto-circuito
• Os contatos dos carregadores e baterias devem ser mantidos limpos
• Para obter a maior duração possível da bateria, remova a bateria do carregador quando 

estiver totalmente carregada
• Armazenar fora do alcance das crianças
• Verifique periodicamente o casaco quanto a desgaste e danos às peças
• Recarregue apenas com a bateria fornecida. Baterias diferentes podem causar riscos
• Se a bateria estiver danificada, pode vazar líquido. Certifique-se de evitar o contato, se isso 

ocorrer. Em caso de contato com o líquido da bateria, lave imediatamente.
•  Se o líquido entrar em contato com os olhos, procure assistência médica.
• Não use em temperaturas frias extremas. Temperaturas extremamente baixas podem 

danificar as células da bateria 
 
TRANSPORTE DE BATERIAS DE LÍTIO

• As baterias de íon de lítio estão sujeitas aos requisitos da legislação sobre mercadorias 
perigosas

• O transporte de baterias deve ser feito de acordo com os regulamentos locais, nacionais 
e internacionais

• Os usuários podem transportar baterias por estrada sem requisitos adicionais
• O transporte comercial de baterias por terceiros está sujeito à Legislação sobre Mercadorias 

Perigosas
• Durante o transporte, verifique se os terminais de contato da bateria estão protegidos. 

Verifique se a bateria está segura.
• Não transporte baterias que estejam rachadas ou vazando

ESPECIFICAÇÃO DA BATERIA 10.000 MA BATERIA - Carregue de 3 a 4 horas para 
obter o máximo de benefícios da jaqueta. 
[A]  BOTÃO NÍVEL DE BATERIA 
 PİL SEVİYESİ DÜĞMESİAs luzes indicam quanta 
energia resta.
[B]  DUAL USB PORTS
 A porta USB principal permite a conexão ao  
 sistema de aquecimento dentro do casaco. 
 A segunda porta USB permite carregar os seus  
 dispositivos móveis.
[C]  PORTA DE SAÍDA Carregue sua bateria
[D]  BOTÃO NÍVEL DE BATERIA- Use este botão  
 para mostrar quanto resta da bateria.

[A]  

[B]  

[C]  

[D]  

BOLSO INTERNO PARA ARMAZENAMENTO DE 
BATERIA. CABO DE ALIMENTAÇÃO DA BATERIA 

OCULTO SOB ESTE BOLSO

ESPECIFICAÇÃO DE VESTUÁRIO- S547

[1] BOTÃO DE ENERGIA

COLOCAÇÃO DO PAINEL

CASACO AQUECIDOEN

FABRICANTE
Portwest, IDA Business Park, Westport, 

Co Mayo, F28 FY88, Ireland
Recicle a bateria com responsabilidade

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

[C]  

PT

S547USP0919


