
КНОПКА ІНДИКАЦІЇ  - РІВЕНЬ ЗАРЯДУ
Висока температура: ЧЕРВОНИЙ індикатор -  
ЧАС ПІДІГРІВУ 3 ГОДИНИ-температура 450C   
Середня температура: БІЛИЙ індикатор- ЧАС ПІДІГРІВУ 6 ГОДИН-температура 350C  
Низька температура: СИНІЙ індикатор- ЧАС ПІДІГРІВУ10 годин-температура250C 
  ____________________________________________________

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ
• Підключіть блок акумуляторів за допомогою USB-кабелю, розташованого у 

внутрішній кишені
• Якщо батарея підключена правильно, загориться кнопка харчування
• Для включення натисніть і утримуйте кнопку живлення (приблизно 3 секунди)
• Тепер куртка почне нагріватися через панелі
• Щоб змінити рівень температури, натисніть кнопку живлення ще раз
• Продовжуйте натискати кнопку, щоб вибрати необхідний рівень температури
• Висока температура: ЧЕРВОНИЙ індикатор, Середня температура: БІЛИЙ індикатор, 

Низька температура: СИНІЙ індикатор
• Для виключення знову натисніть і утримуйте кнопку живлення (приблизно 3 секунди)
• Якщо підігрів куртки несподівано припинився, перевірте з’єднання кабелю і заряд 

в блоці акумуляторів..
• Щоб зарядити мобільний пристрій, просто підключіть його через другий USB-порт
• Зверніть увагу на те, що зарядка мобільного пристрою скоротить тривалість 

використання підігріву 
ІНСТРУКЦІЯ З ПРАННЯ

• Перед пранням переконайтеся, що блок акумуляторів від’єднаний і вийміть з куртки.
• Прати куртку при 30 ° C в дбайливому режимі
• Використовуйте нейтральні або м’які миючі засоби
• Хімчистка заборонена. НЕ використовувати відбілювачі або рідини для хімчистки. 

Очищаючі розчинники можуть пошкодити куртку
• Не прасувати 

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ
• Заборонено використання цього продукту для немовлят або дітей
• Не застосовувати препарат на людях з поганим кровообігом або з чутливістю до тепла
• Не застосовувати препарат, якщо внутрішня підкладка мокра або волога. Продукт 

повинен бути повністю сухим для безпечного використання функцій підігріву.
• Чи не чіпати нагрівальні елементи без захисту. В результаті неправильного 

використання можуть виникнути опіки
• Не застосовувати препарат, якщо внутрішня підкладка пошкоджена або порвана
• При виникненні будь-якого дискомфорту, негайно вимкнути підігрів куртки
• Не застосовувати  шпильки в цьому предметі одягу. Булавки можуть пошкодити 

електропроводку
• Перед зберіганням переконаєтеся, що підігрів куртки вимкнений, кабель від’єднаний, 

і предмет одягу повністю охолонув
• Чи не згинайте і не тисніть одяг, кладучи на нього предмети під час зберігання. Це 

запобіжить пошкодження внутрішньої електроніки.
• Підігрів куртки повинен бути від’єднаний або вимкнений в умовах підвищеної 

температури. Недотримання цього правила може призвести до перегріву або 
теплового удару.

• Не зберігайте блок акумуляторів поруч з металевими предметами, щоб уникнути 
ризику короткого замикання

• Не відкривайте акумулятори
• Зберігайте блок акумуляторів тільки в сухих умовах. Акумулятори повинні завжди 

залишатися сухими
• Металеві деталі не повинні потрапляти в акумуляторну частину зарядного пристрою, 

щоб уникнути ризику короткого замикання
• Контакти зарядних пристроїв і блоку акумуляторів повинні залишатися чистими
• Щоб максимально продовжити термін служби акумулятора, виймайте блок 

акумуляторів з зарядного пристрою, як тільки він повністю зарядиться
• Зберігати в недоступному для дітей місці
• Періодично перевіряйте куртку на знос і пошкодження деталей
• Перезаряджайте тільки з акумулятором, який  поставляється. Використання інших 

акумуляторів може створити ризики
• Якщо акумулятор пошкоджений, може статися витік рідини. В такому випадку 

обов’язково уникайте контакту. У разі контакту з рідиною акумулятора негайно 
промийте місце контакту.

• Якщо рідина потрапила в очі, зверніться за медичною допомогою.
• Не застосовувати препарат при екстремально низьких температурах. Надзвичайно 

низькі температури можуть пошкодити елементи живлення 
ТРАНСПОРТУВАННЯ ЛІТІЄВИХ АКУМУЛЯТОРІВ

• На літій-іонні акумулятори поширюються вимоги законодавства про небезпечні 
вантажі

• Транспортування акумуляторів повинно проводитися відповідно до місцевих, 
національних та міжнародних норм

• Користувачі можуть перевозити акумулятори автомобільним транспортом без 
додаткових вимог

• Комерційне перевезення акумуляторів третіми особами регулюється законодавством 
про небезпечні вантажі.

• Під час транспортування переконайтеся, що контакти акумулятора захищені. 
Переконайтеся, що акумулятор в безпеці.

• Заборонено перевозити тріснуті або протікають акумулятори

Технічні характеристики акумулятори АКУМУЛЯТОР ЄМНІСТЮ 10 000 мАч - Заряджайте 
3-4 години, щоб отримати максимальну користь 
від куртки. 
[A]  КНОПКА ІНДИКАЦІЇ РІВНЯ ЗАРЯДУ  
АКУМУЛЯТОРА  
 Світлові індикатори показують, скільки заряду  
 залишилося.
[B]  DUAL USB PORTS
 Основний USB-порт дозволяє підключатися до  
 системи підігріву всередині куртки. 
 Другий USB-порт дозволяє заряджати Ваші  
 мобільні пристрої.
[C]  ПОРТ ВИВЕДЕННЯ Зарядіть блок акумуляторів
[D]  КНОПКА ІНДИКАЦІЇ РІВНЯ ЗАРЯДУ 
АКУМУЛЯТОРА- Використовуйте цю кнопку, щоб  
 побачити, скільки залишилося заряду батареї.
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ВНУТРІШНЯ КИШЕНЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ АКУМУЛЯТОРІВ
КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРА ПРИХОВАНО ПІД 

ЦІЄЮ КИШЕНЕЮ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ОДЯГУ- S547

[1] КНОПКА ХАРЧУВАННЯ

РОЗМІЩЕННЯ ПАНЕЛІ

КУРТКА З ПІДІГРІВОМEN

ИРОБНИК
Portwest, IDA Business Park, Westport, 

Co Mayo, F28 FY88, Ireland
Утилізуйте акумулятор 

відповідним чином

ІНФОРМАЦІЯ КОРИСТУВАЧА
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