
BUTON AFISAJ  - NIVEL
Temperatura ridicata: lumina ROSIE - TIMP DE INCALZIRE 3 ORE-Temperatura 450C   
Temperatura medie: lumina ALBA- TIMP DE INCALZIRE 6 ORE-Temperatura 350C  
Temperatura scazuta: lumina ALBASTRA- TIMP DE INCALZIRE10 Ore-Temperatura250C 
 ____________________________________________________

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE
• Conectati pachetul bateriei cu cablul USB care se gaseste in buzunarul interior
• Cand bateria se conecteaza corespunzator, butonul de alimentare va lumina
• Pentru a il deschide, apasati si mentineti apasat butonul de alimentare ( aproximativ 

3 secunde)
• Jacheta va incepe acum sa incalzeasca cu ajutorul panourilor
• Pentru a modifica nivelul temperaturii, apasati butonul de alimentare din nou
• Continuati sa apasati butonul de alimentare pentru a selecta nivelul de temperatura dorit
• Temperatura ridicata: lumina ROSIE, Temperatura medie: lumina ALBA, Temperatura 

scazuta: lumina ALBASTRA
• Pentru a inchide, apasati si mentineti apasat butonul de alimentare din nou ( aproximativ 

3 secunde)
• Daca jacheta se inchide in mod neasteptat, verificati conexiunea cablului si nivelul de 

energiei al bateriei.
• Pentru a incarca un dispozitiv mobil, e nevoie doar sa il conectati la portul secundar USB
• Va rugam sa luati in considerare ca incarcarea unui dispozitiv mobil va afecta durata 

de utilizare 
INSTRUCTIUNI DE SPALARE

• Inainte de spalare, asigurati-va ca pachetul bateriei este indepartat din jacheta
• Spalati jacheta la 30C, proces mediu
• Folositi detergent neutru sau moale
• Nu curatati chimic. NU FOLOSITI inalbitor sau lichide de curatare uscata. Solventii chimic pot 

afecta si deteriora functionarea jachetei
• Nu calcati 

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA
• Acest produs nu trebuie utilizat de catre copii
• A nu fi utilizat de catre persoane cu probleme de circulatie sanguina sau sensibilitate 

la caldura
• Nu folositi produsul daca captuseala interioara este uda sau deteriorata. Produsul trebuie sa 

fie perfect uscat pentru a putea folosi in siguranta functiile de incalzire
• Nu atingeti elementele de incalzire cu pielea. Pot rezulta arsuri in urma folosirii 

necorespunzatoare a produsului
• Nu folositi produsul daca captuseala interioara este deteriorata sau rupta
• In cazul aparitiei unui disconfort, asigurati-va ca ati inchis imediat dispozitivul
• Nu folositi ace de siguranta pe aceste produse. Acestea pot determina deteriorarea 

firelor electrice
• Inainte de depozitare, asigurati-va ca jacheta este inchisa, cablul este deconectat si jacheta 

este complet racita
• Nu plasati obiecte pe jacheta in timpul depozitarii pentru a nu deteriora elementele 

electronice interioare
• Jacheta trebuie deconectata in cazul muncii in medii cu temperaturi ridicate pentru a se 

evita supraincalzirea
• Nu depozitati bateria impreuna cu obiecte de metal pentru a evita scurtcircuitarea acesteia
• Nu spargeti bateriile deschise
• Depozitati bateria doar in medii uscate. Bateria trebuie mentinuta uscata tot timpul
• Nici o parte metalica nu trebuie sa ajunga in sectiunea bateriei incarcatorului pentru a 

evita scurtcircuitarea
• Contactele incarcatorului si ale bateriei trebuie sa fie mentinute curate
• Pentru a prelungi durata de viata a bateriei, indepartati bateria din incarcator de indata ce 

aceasta este incarcata complet
• Nu lasati la indemana copiilor
• Verificati periodic jacheta pentru a observa eventualele deteriorari
• Incarcati doar cu pachetul de alimentare din dorate. Alte baterii pot cauza riscuri
• Daca bateria este deteriorata, pot aparea scurgeri. Evitati contactul cu aceste lichide. In cazul 

contactului cu luchidul din baterie, clatiti imediat
• Daca lichidul a intrat in contact cu ochii, cereti ajutor medical
• A nu se folosi in medii de temperaturi extreme. Temperaturile extrem de scazute 

potdeteriora celulele bateriei 
TRANSPORTUL BATERIILOR DE LITIU

• Bateriile Li-Ion sunt subiectul reglementarilor Legislatiei Bunurilor Periculoase
• Transportul bateriilor trebuie sa se faca in acord cu regulamentele locale, nationale si 

internationale
• Utilizatorii pot transporta bateriile pe sosele fara regulamente suplimentare
• Transportul comercial al bateriilor de catre terti este subiect al Legislatiei Bunurilor 

Periculoase
• In timpul transportului, asigurati-va ca terminale de contact ale bateriilor sunt protejate. 

Asigurati-va ca bateria este in conditii sigure
• Nu transportati bateriile care sunt crapate sau care prezinta scurgeri

SPECIFICATIILE BATERIEI BATERIE 10.000MA - Încărcați timp de 3-4 ore 
pentru a obține beneficiile maxime de la sacou. 
[A]  BUTON NIVEL BATERIE 
 Lumina indica cata energie mai este  
 disponibila
[B]  DUAL USB PORTS
 Portul USB primar va permite conexiunea cu  
 sitemul de incalzire din interiorul jachetei 
 Al doilea port USB va permite sa va incarcati  
 dipozitivele mobile
[C]  OUTPUT PORT Pachet de incarcare baterie
[D]  BUTON NIVEL BATERIE- Folositi acest buton  
 pentru a va indica nivelul bateriei ramas

[A]  

[B]  

[C]  

[D]  

BUZUNAR INTERIOR PENTRU DEPOZITAREA BATERIEI
CABLU BATERIE ASCUNS IN INTERIORUL JACHETEI

SPECIFICATIILE IMBRACAMINTEI- S547
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