
TLAČIDLO ZOBRAZENIA  - LEVEL
Vysoká teplota: ČERVENÉ svetlo - ČAS VYHRIEVANIA 3 HODINY-Teplota 450C   
Stredná teplota: BIELE svetlo- ČAS VYHRIEVANIA 6 hodín-Teplota 350C  
Nízka teplota: MODRÉ svetlo- ČAS VYHRIEVANIA10 hodín-Teplota250C 
  ____________________________________________________

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE
• Pripojte batériu pomocou kábla USB umiestneného vo vnútornej kapse
• Po úspešnom pripojení batérie sa rozsvieti tlačidlo napájania
• Ak ju chcete zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania (približne 3 sekundy).
• Bunda sa teraz začne zahrievať cez panely
• Ak chcete zmeniť úroveň teploty, znova stlačte tlačidlo napájania
• Stláčaním tlačidla zvoľte požadovanú úroveň teploty
• Vysoká teplota: ČERVENÉ svetlo, Stredná teplota: BIELE svetlo, Nízka teplota: MODRÉ svetlo
• Ak ju chcete vypnúť, znova stlačte a podržte tlačidlo napájania (približne 3 sekundy).
• Ak sa bunda neočakávane vypne, skontrolujte káblové pripojenia a zostávajúci náboj 

v batérii.
• Ak chcete nabíjať mobilné zariadenie, jednoducho sa pripojte prostredníctvom druhého 

portu USB
• Upozorňujeme, že nabíjanie mobilného zariadenia bude mať vplyv na dĺžku používania 

 
NÁVOD NA UMÝVANIE

• Pred praním sa uistite, že je batéria odpojená a vybratá z bundy
• Plášť vyperte pri 30 ° C za mierneho prania
• Používajte neutrálne alebo mierne čistiace prostriedky
• Nečistite na sucho. NEPOUŽÍVAJTE bieliace alebo suché čistiace kvapaliny. Čistenie rozpúšťad-

lami môže spôsobiť poškodenie.
• Nežehliť 

 
BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

• Tento produkt by sa nemal používať u dojčiat alebo detí
• Nepoužívať u osôb so zlým krvným obehom alebo so zvýšenou citlivosťou na teplo
• Nepoužívajte, ak je vnútorná podšívka vlhká alebo špinavá. Na bezpečné používanie funkcií 

ohrevu musí byť výrobok úplne suchý.
• Nedotýkajte sa vykurovacích telies holou pokožkou. Popáleniny môžu byť spôsobené 

nesprávnym použitím

• Nepoužívajte, ak dôjde k poškodeniu alebo roztrhnutiu vnútorného obloženia
• Ak sa vyskytne nepríjemný pocit, okamžite ho vypnite
• Na tento odev nepoužívajte špendlíky. Môžu spôsobiť poškodenie elektrického vedenia
• Pred uložením sa uistite, že je bunda vypnutá, že je kábel odpojený a odev je úplne 

ochladený
• Počas skladovania odev nekrčte ani nedrvte tým, že naň položíte predmety. Zabráni sa tým 

poškodeniu vnútornej elektroniky.
• Bunda by mala byť odpojená alebo vypnutá v prostrediach s vyššími teplotami. Ak tak 

neurobíte, môže dôjsť k prehriatiu alebo úpalom.
• Batériu neskladujte s kovovými predmetmi. Tým sa vyhnete riziku skratu
• Neporušujte otvorené batérie
• Batériu skladujte iba v suchom prostredí. Akumulátory musia zostať vždy suché
• Do časti nabíjačky by sa nemali dostať žiadne kovové časti. Tým sa vyhnete riziku skratu
• Kontakty nabíjačiek a batériových zdrojov musia byť udržiavané čisté
• Ak chcete dosiahnuť čo najdlhšiu životnosť batérie, vyberte batériu z nabíjačky, keď je 

úplne nabitá
• Uchovávajte mimo dosahu detí
• Pravidelne kontrolujte opotrebovanie a poškodenie bundy
• Nabíjajte iba s dodávanou batériou. Rôzne batérie môžu spôsobiť riziká
• Ak sa batéria poškodí, môže vytekať tekutina. Ak k tomu dôjde, nezabudnite sa vyhnúť 

kontaktu. V prípade kontaktu s kvapalinou z batérie okamžite opláchnite.
• Ak sa tekutina dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc.
• Nepoužívajte pri extrémne nízkych teplotách. Extrémne nízke teploty môžu poškodiť 

články batérie 
 
DOPRAVA LITHIUM BATÉRIE

• Lítium-iónové batérie podliehajú legislatívnym požiadavkám na nebezpečný tovar
• Preprava batérií sa musí uskutočňovať v súlade s miestnymi, národnými a medzinárodnými 

predpismi
• Užívatelia môžu prepravovať batérie po ceste bez ďalších požiadaviek
• Komerčná preprava batérií tretími stranami podlieha právnym predpisom o nebezpečnom 

tovare
• Počas prepravy sa uistite, že sú chránené kontakty  batérie. Skontrolujte, či je batéria 

bezpečná.
• Neprepravujte batérie, ktoré sú prasknuté alebo vytečené

ŠPECIFIKÁCIA BATÉRIE 10 000 MA BATÉRIE - Nabite 3-4 hodiny, aby ste 
získali maximum z bundy. 
[A]  TLAČIDLO ÚROVNE BATÉRIE
 Svetlá ukazujú, koľko energie zostáva.
[B]  DUAL USB PORTS
 Primárny port USB umožňuje pripojenie k  
 vykurovaciemu systému vo vnútri bundy. 
 Druhý port USB vám umožní nabíjať mobilné  
 zariadenia.
[C]  VÝSTUPOVÝ PORT Nabite batériu
[D]  TLAČIDLO ÚROVNE BATÉRIE- Toto tlačidlo  
 slúži na zobrazenie zostávajúcej výdrže batérie.
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[B]  

[C]  

[D]  

VNÚTORNÉ VRECKO NA SKLADOVANIE BATÉRIE 
KÁBEL BATÉRIE JE ZABEZPEČENÝ POD 

TÝMTO VRECKOM

ŠPECIFIKÁCIA ODEVU- S547

[1] VYPÍNAČ

UMIESTNENIE PANELU

VYHRIEVANÁ BUNDAEN

VÝROBCA
Portwest, IDA Business Park, Westport, 

Co Mayo, F28 FY88, Írsko
Recyklujte batériu zodpovedne

UŽÍVATEĽSKÉ INFORMÁCIE
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