
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU  

20886, 20879, 20892, 20900 Fűthető kesztyű W-TEC , 
Heatston, Heatride, Heatster, Heattero 

 

 

Figyelem! A kép cask illusztráció.  
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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

• Első használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége 
lenne rá. 

• Csak a használati útmutató szerint használja. 

• Ne módosítsa a terméket. 

• Használat előtt konzultáljon orvosával. 

• Ne használjon sérült vagy kopott terméket. 

• Ne dobja el az akkumulátort nyílt tűzre vagy nyílt tűz közelében. 

• Tartsa az akkumulátort hőforrásoktól távol. 

• Óvja az akkumulátort a mechanikai sérülésektől. 

• Tartsa az akkumulátort víztől távol. 

• Ne dobja ki az akkumulátort vegyes hulladékkal együtt. 
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• Tároláskor húzza ki az akkumulátort, és töltse fel teljesen félévente. 

• A töltő piros lámpája töltés közben kigyullad, és zöldre vált, amikor az akkumulátor teljesen 
feltöltődik. 

• Az akkumulátor teljes feltöltésének ideje 3-4 óra. 

• Az akkumulátort 10–30 ° C hőmérsékleten tárolja. 

• Tisztítás előtt húzza ki az akkumulátort. 

• Az akkumulátor megfelel az alábbi szabványnak: EN 55032: 2012 + AC: 2013; EN 55024: 2010 + 
A1: 2015 

AZ AKKUMULÁTOR TECHNIKAI PARAMÉTEREI 

Az akkumulátor feszültsége 7.4 V 

Akkumulátor-kapacitás 2 200 mAh 

Az akkumulátor töltöttsége 15 watts 

Üzemidő töltésenként * 7 óra 

Az akkumulátor töltési ideje 3 – 4 hours 

Elemtípus Lithium polymer 

 * Ez a fűtés szintjétől és egyéb feltételektől függ 

HASZNÁLAT 

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor csatlakoztatva van-e. Nyomja meg kb. 2 másodpercig. A gomb piros 
- fehér - kék színnel villog. Nyomja meg kétszer a fűtés elindításához. Nyomja meg a gombot a fűtési 
teljesítmény átkapcsolásához. A kikapcsoláshoz nyomja meg kb. 2 másodpercig. 

Szín Hőmérséklet Használati idő 

Piros 60 °C 2 – 2,5 óra 

Kék 50 °C 3 – 4 óra 

Fehér 45 °C 6 – 7 óra 
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KARBANTARTÁS 

Ne mossa a kesztyűt a mosógépben. Javasoljuk, hogy nedves ruhával, meleg vízzel és nem 
agresszív mosószerrel távolítsa el a szennyeződéseket. 

 

Ne tisztítsa szárazon 

 

Csak fekve szárítható. 

 

Ne centrifugázza 

 

Ne használjon fehérítőt 

 

Nem vasalható 

 

Otthoni körülmények között nem mosható. 
Speciális tisztítást igényel. 
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KÖRNYEZETVÉDELEM 

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi 

törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. 

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi 

egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi 

hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. 

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye a kijelölt újrahasznosítási helyre. 

 

 


