
PRIKAZ GUMBA  - NIVO
Visoka temperatura: RDEČA lučka - ČAS GRETJA 3 URE-Temperatura 450C   
Srednja temperatura: BELA lučka- ČAS GRETJA 6 UR-Temperatura 350C  
Nizka temperatura: MODRA lučka- ČAS GRETJA10 UR-Temperatura250C 
  ____________________________________________________

NAVODILA ZA UPORABO
• Povežite baterijo s kablom USB, ki se nahaja v notranjem žepu
• Ko je baterija uspešno priključena zasveti gumb za vklop
• Za vklop, pridržite gumb za vklop (približno 3 sekunde)
• Jakna se bo sedaj začela segrevati skozi plošče
• Za spremembo temperature ponovno pritisnite gumb za vklop
• Z večkratnim pritiskom na gumb izberite željeno temperaturo
• Visoka temperatura: RDEČA lučka, Srednja temperatura: BELA lučka, Nizka temperatura: 

MODRA lučka
• Za izklop, ponovno pridržite gumb za vklop (približno 3 sekunde)
• Če se jakna nepričakovano izklopi, preverite povezavo kabla in preostanek moči baterije.
• Za polnjenje mobilne naprave, preprosto jo povežite prek drugega USB priključka
• Upoštevajte, da bo polnjenje mobilne naprave vplivalo na dolžino uporabe 

 
NAVODILA ZA PRANJE

• Pred pranjem preverite ali je baterija odklopljena in odstranjena iz jakne
• Jakno perite z blagim postopkom, pri 30 ° C 
• Uporabljajte nevtralne ali blage detergente
• Ne čistite kemično. NE uporabljajte belil ali tekočin za kemično čiščenje. Topila v čistilih 

lahko jakno poškodujejo.
• Ne likajte. 

 
NAVODILA ZA VARNOST

• Ta izdelek ni za dojenčke ali otroke.
• Osebe s slabim krvnim obtokom ali občutljivostjo na vročino naj tega izdelka ne uporabljajo.
• Ne uporabljajte, če je notranja podloga mokra ali vlažna. Za varno uporabo ogrevalnih 

funkcij mora biti izdelek popolnoma suh.
• Ne dotikajte se grelnih elementov z golo kožo. Zaradi nepravilne uporabe lahko pride 

do opeklin.
• Ne uporabljajte, če je notranja podloga poškodovana ali raztrgana.

• Če pride do nelagodja poskrbite, da jo takoj izklopite.
• Na tem oblačilu ne uporabljajte priponk. Priponke lahko poškodujejo električno napeljavo.
• Pred shranjevanjem se prepričajte, da je jakna izključena, kabel odklopljen in oblačilo 

popolnoma ohlajeno.
• Oblačila ne smete zložiti ali obremeniti tako, da nanj shranjujete druga oblačila. Tako boste 

preprečili poškodbe notranje elektronike.
• Jakno je potrebno izklopiti ali izključiti v okolju z višjimi temperaturami. Če tega ne storite 

lahko pride do pregrevanja ali vročinskega udara.
• Baterije ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti. Tako boste preprečili tveganje 

kratkega stika.
• Baterije ne odpirajte.
• Baterijo shranjujte samo v suhem okolju. Baterija mora ves čas ostati suha.
• Noben kovinski del ne sme priti v baterijski del polnilne naprave. Tako preprečite tveganje 

za kratek stik.
• Priključki polnilnih naprav in baterij naj bodo vedno čisti.
• Če želite najdaljšo možno življenjsko dobo baterije, jo po končanem polnjenju vedno 

odstranite iz polnilne naprave.
• Shranjujte izven dosega otrok.
• Občasno preverite jakno zaradi obrabe in poškodbe njenih delov.
• Polnjenje samo s priloženo baterijo. Druge baterije lahko povzročijo nevarnost.
• Če se baterija poškoduje lahko pušča tekočino. Izogibajte se stikom z njo. V primeru stika s 

tekočino iz baterije, takoj izperite.
• Če pride tekočina v stik z očmi takoj poiščite zdravniško pomoč.
• Ne uporabljajte pri ekstremno hladnih temperaturah. Izredno nizke temperature lahko 

poškodujejo baterijske celice. 
 
PREVOZ LITIJSKIH BATERIJ

• Za litijske baterije veljajo zahteve zakonodaje o nevarnem blagu.
• Prevoz baterij mora biti opravljen v skladu z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi 

predpisi.
• Uporabniki lahko baterije prevažajo po cestah brez nadaljnjih zahtev.
• Komercialni prevoz baterij s strani tretjih oseb je predmet zakonodaje o nevarnem blagu.
• Med prevozom poskrbite za zaščito kontaktnih sponk na bateriji. Prepričajte se, da je 

baterija zaščitena.
• Baterij ne prevažajte, če so poškodovane ali puščajo. 

SPECIFIKACIJA BATERIJE BATERIJA 10,000mA - Napolnite 3-4 ure, da 
dosežete največje koristi od suknjiča. 
[A]  GUMB NIVOJA BATERIJE 
 Lučke nakazujejo koliko moči je še ostalo.
[B]  DUAL USB PORTS
 Primarni USB priključek omogoča povezavo z 
 ogrevalnim sistemom znotraj jakne. 
 Drugi USB priključek omogoča polnjenje  
 mobilnih naprav. 
[C]  IZHODNI PRIKLJUČEK Napolnite baterijo
[D]  GUMB NIVOJA BATERIJE- Za prikaz  
 preostanka moči baterije uporabite ta gumb.
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“NOTRANJI ŽEP ZA SHRANJEVANJE BATERIJE
KABEL ZA PRIKLOP BATERIJE, SKRIT POD 

TEM ŽEPOM

SPECIFIKACIJA OBLAČILA- S547

[1] GUMB ZA VKLOP

POSTAVITEV PANELA
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Odgovorno reciklirajte baterijo
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