
Knapp Display  - Nivå
Hög Temperatur: Rött ljus - Värmetid Timmar-Temperaturen 450C   
MediumTemperatur: vitt ljus- Värmetid & timmar-Temperaturen 350C  
Låg Temperatur: Blått Ljus- Värmetid10 timmar-Temperaturen250C 
  ____________________________________________________

Användningsinstruktioner
• Anslut ditt batteripaket med USB-kablen som sitter i innerfickan
• När batteriet är anslutet framgångsrikt tänds strömbrytan
• För att slå på, håll ner ströbrytaren(runt 3sekunder)
• Jackan börjar nu att värmas  genom panelerna
• Ändra temeraturen ,tryck på strömbrytaren igen
• Tryk på knappen för att välja temperatur
• Hög Temperatur: Rött ljus, MediumTemperatur: vitt ljus, Låg Temperatur: Blått Ljus
• För att stänga av, tryck ner strömbrytaren(3 sekunder)
• Om jackan stängs av oväntat, se till att kontrollerar att kabelanslutningarna och återstående 

laddning i batteripaketet.
• För att ändra en mobil enhet, helt enkelt använd den andra  USB porten
• Observera att ladda ner en mobil enhet gör att längden för användning minskar 

 
Tvättinstruktioner

• Innan Tvättning.Se till så att batteriet är borttaget från Jackan
• Tvätta Jackan i 30c mid tvätt
• Använd neutrala ochmilda tvättmedel
• Ej kemtvätt, använd inte blekmedel och kemtvättsvätskor. Rengörande Lösningsmedel kan 

orsaka skador på jackan
• Stryk inte 

 
Säkertsinstruktioner

• Denna produkt skall inte använas av spädbarn eller barn
• Skall ej användas av personer med dålig blodcirkulation eller känslig för värme
• Använd inte om fodret är blött eller fuktigt. Produkten måste vara  helt torr för säker 

användning av värmefunktionerna 
• Rör inte värmeelememten med bar hud.Brännskador kan förekomma vid fel användning

• Använd inte om fodret är trasigt eller skadat
• Om det är obehag måste du stänga av omedelbart
• Använd inte pins på detta plagget då det kan orsaka skador på de elektriska kablarna
• Innan du förvarar, se till att jackan är avstängd,kablenär lossad och plagget helt kylt
• Vik inte plagget eller placerar föremålet ovanpå plagget under förvaring.Detta förhindrar 

skador på den inre elektroniken
• Jackan ska kopplas ur eller stängas av i miljöermed högretemperaturer.Om du inte gör det 

kan det leda till överhettning eller värmeström
• Förvara inte batteriet med metallföremål.Detta är för attundvika kortslutningsrisk
• Bryt inte öppna batteripaket
• Förvara batteriet i torra miljöer.Batteriet måste alltid vara torrt 
• Inga metalldelar får komma ini batterietsdel av laddaren.Detta för att undvika 

kortslutningsrisk
• Laddare och batteripaketets kontaker måste vara rena
• För att få längsta möjliga batteritid tar du bort batteripaketet från laddaren då den 

är fulladdad
• Förvara utom räckhåll för barn
• Kontrollera regelbundet jackan för slitage och skador på delar
• Ladda bara med medföljande batteri.Olika batterier kan orsaka risker
• Om batteriet skadas kan det läcka vätska.Se till att undvik kontakt med batterivätska, 

skölj genast.
• Om vätska kommer kontakt med ögonen, kontakta läkare
• Använd inte vid extrema kalla temperaturer. Extremt låga temperaturer skadar 

batteriets celler 
 
Transport av Litiumbatterier

• Föremål för farligt gods Litiumbatterier är lagkrav
• Transport av batterier utförda i enlighet med lokala, nationella och internattionella 

bestämmelser
• Användare kan transpotera batterier på väg utan ytterligare krav
• Kommersiell transport av batterier av tredje part omfattas av lagstiftningen om farligt gods
• Se till att batteri kontaktanslutningen är skyddade under transport. Se till att batteriet 

är säkert
• Transpotera inte batterier som är knäckta eller läckande

Batteri  Specification !0,000 MA Battery - Ladda i 3-4 timmar för att få 
maximal nytta av jackan. 
[A]  Batteri nivå knapp  
 Ljuset indikerar hur mycket energi  
 som finns kvar
[B]  DUAL USB PORTS
 Primär USB gör det möjligt att ansluta till  
 värmesystemet inuti jackan 
 Andra usb porten tillåter dig ladda dina mobila  
 enheter
[C]  Utgående port Laddar batteriet
[D]  Batteri nivå knapp- Använd denna knappen  
 för att se hur mycket batteriet har kvar

[A]  

[B]  

[C]  

[D]  

Internficka för batterilagring
Batterikablen gömd under denna ficka
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Återvinn batteriet på ett ansvarsfullt sätt
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