
DÜĞME GÖSTERGESİ  - SEVİYE
Yüksek ısı : KIRMIZI ışık - ISITMA ZAMANI 3 SAAT-SICAKLIK 450C   
Orta ısı : BEYAZ ışık- ISITMA ZAMANI 6 SAAT-SICAKLIK 350C  
Düşük ISI: Mavi ışık- ISITMA ZAMANI10 Saat-SICAKLIK250C 
  ____________________________________________________

KULLANIM TALİMATI
• İç cepte bulunan USB ile pil modülünü bağlayınız
• Pil doğru bir şekilde bağlandığında güç ışığı yanar
• Açmak için güç düğmesini 3 sn basılı tutunuz
• Şimdi ceket ısı panelleri sayesinde ısınmaya başlayacak
• Isı seviyesini değiştirmek için tekrar güç düğmesine basmanız gerekir
• Gereken ısı seviyesini seçmek için düğmeye basılı tutunuz
• Yüksek ısı : KIRMIZI ışık, Orta ısı : BEYAZ ışık, Düşük ISI: Mavi ışık
• Kapatmak için güç düğmesine 3 sn basılı tutunuz
• Isıtma aniden durursa kabloları ve pil ömrünü kontrol ediniz.
• Şarj etmek için kabloyu USB’ye bağlayınız
• Cep telefonunuzu şarj etmeniz pil ömrünü kısaltabilir 

 
YIKAMA TALİMATLARI

• Yıkamadan önce pil modülünü çıkarıp aldığınızdan emin olun
• 30°C’de hafif programda yıkayınız
• Doğal ya da soft deterjanlar kullanınız
• Kuru temizleme yapılmaz. Ağartıcı vb KULLANMAYINIZ. Leke çıkarıcı solventler cekete 

zarar verebilir.
• Ütülemeyiniz 

 
GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

• Bebekler ve çocuklar tarafından kullanılmamalıdır
• Düşük kan dolaşımına ve ısıya duyarlı kişiler tarafından kullanılmamalıdır
• İç astar ıslak ya da nemli ise kullanmayınız. Isıtma özelliği kullanıldığında giysi tamamen 

kuru olmalıdır.
• Isıtma panellerine çıplak elle dokunmayınız. Yanlış kullanım yanıklara neden olabilir.
• İç astar yırtılmış ya da zarar görmüşse kullanmayın

• Herhangi bir rahatsızlık hissetiğinizde acilen kapatınız.
• Ceketin üzerinde iğne kullanmayın. İğne kablolara zarar verebilir.
• Dolaba koymadan önce ceketin kapalı, kabloları sökülmüş ve soğumuş olduğundan 

emin olun
• Üzerine başka giysi koymamaya ve katlayıp kırıştırmamaya özen gösteriniz. Elektronik 

devreler hassastır.
• Ceket sıcak havalarda kapalı konumda tutulmalıdır. Sıcak havada ısıtıcıların çalışması yüksek 

ısıya ve rahatsızlıklara neden olabilir.
• Pil modülünü metal objelerle birlikte kullanmayınız. Kısa devreye karşı dikkatli olunuz.
• Pil modülünü açmayınız.
• Pilleri kuru ortamlarda saklayınız. Piller ıslandığında tehlikeye yol açabilir
• Pil bölmesine metal objelerle müdahale etmeyiniz. Kısa devre riskini göz önünde 

bulundurunuz.
• Şarj cihazının ve pillerin temas noktaları temiz tutulmalıdır
• Tamamen şarj olduğunda şarjdan çıkarmanız daha uzun pil ömrü kazandırır.
• Çocuklardan uzak tutunuz
• Ceketin tüm parçalarını düzenli olarak kontrol ediniz
• Paketten çıkan pil ve şarj cihazı dışında başka cihaz kullanmayınız
• Pil zarar görürse akabilir. Bu gerçekleşirse sıvıya dokunmayın. Dokunduysanız acil olarak 

yıkayıp temizleyiniz.
• Pil sıvısı göze temas ederse acilen medikal yardım alınız
• Ekstrem düşük sıcaklıklarda kullanmayınız. Bu gibi hava sıcaklıkları pil hücrelerine 

zarar verebilir 
 
LİTYUM PİLLERİN TAŞINMASI

• Lityum-ion piller Tehlikeli Madde Yönetmeliğine bağlıdır
• Pillerin sevkiyatı yerel ve ulusal kanunlara göre yapılmalıdır
• Kullanıcı bireysel kullanımdaki pilleri taşımakta özgürdür
• Pillerin ticari amaçla sevkiyatı Tehlikeli Madde Yönetmeliğine tabidir
• Taşıma esnasında pillerin temas noktalarının kapalı olduğunu ve pillerin güvende 

olduğundan emin olunuz.
• Bozuk ve akan pilleri taşımayınız

PİL ÖZELLİKLERİ 10,000 MA PİL - Ceketten maksimum faydayı elde 
etmek için 3-4 saat şarj edin. 
[A]  PİL SEVİYESİ DÜĞMESİ
 Işık, ne kadar pil ömrü kaldığını gösterir
[B]  DUAL USB PORTS
 USB bağlantısı sizlere ceket içindeki ısıtma  
 sistemine bağlanmanıza olanak sağlar 
 Bu USB bağlantısı cep telefonunuzu şarj  
 etmenize olanak sağlar
[C]  ÇIKIŞ NOKTASI Pilinizi şarj edin
[D]  PİL SEVİYESİ DÜĞMESİ- Pil ömrünü  
 öğrenmek için düğmeyi kullanın

[A]  

[B]  

[C]  

[D]  

PİL İÇİN İÇ CEP. 
PİL KABLOSU BU CEBİN ALTINDA GİZLİDİR

GİYSİ ÖZELLİKLERİ- S547
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