
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ– HU 

IN 21992-M Univerzális fűtött kesztyű W-TEC Keprnik

IN 21992-XL Univerzális fűtött kesztyű W-TEC Keprnik



TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ..................................................................................................................... 3

HASZNÁLAT.......................................................................................................................................... 3

KARBANTARTÁS................................................................................................................................... 3

SPECIFIKÁCIÓ...................................................................................................................................... 4

KÖRNYEZETVÉDELEM........................................................................................................................4

2



BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

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

 Csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja.

 Ne módosítsa.

 Ne próbálja egyedül megjavítani a készüléket.

 Használat előtt konzultáljon orvosával.

 Ne használjon sérült vagy kopott terméket.

 Ne használja, ha a környezeti hőmérséklet magasabb, mint 30 ° C, vagy zárt helyiségekben.

 Ne dobja az akkumulátort nyílt tűzre vagy nyílt tűz közelében.

 Tartsa az akkumulátort hőforrásoktól távol.

 Tartsa távol a kesztyűt víztől.

 Ne dobja az akkumulátort vegyes hulladékba.

 Ha a kesztyűt hosszabb ideig tárolja, vegye ki az elemeket.

 Ha a hőmérséklet túl magas, azonnal hagyja abba a kesztyű használatát.

 Minden kesztyűt 3x AA elem működtet (nem tartozék)

HASZNÁLAT

Minden kesztyűt 3x AA elem működtet. 2 perc után már érezhető a kesztyű fűtő hatása, azonban a
hőmérséklet 15 perc után less stabil. Az elemek behelyezése után nyomja meg a bekapcsológombot.
A hőmérséklet  alacsonyabb,  ha az elemek kezdenek lemerülni.  Ha nincs szükség fűtő funkcióra,
vegye  ki  az  elemeket.  Tartsa  lenyomva  5  másodpercig  a  bekapcsológombot  a  mód
megváltoztatásához.

Hőmérséklet táblázat

Idő Idő Idő

3 óra 4 óra 6 óra

Hőmérséklet Hőmérséklet Hőmérséklet

55 °C 45 °C 35 °C

KARBANTARTÁS

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

Ajánlott mosási hőmérséklet 30 °C

Nem vasalható
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Vegyileg nem tisztítható

Nem szárítható szárítóban

Nem fehéríthető

SPECIFIKÁCIÓ

Névleges
teljesítmény

Feszültség Áramforrás Üzemidő
Belső

hőmérséklet
Fűtött terület

4 W 3,7 V
3x AA

elem
3-12 óra 35-55 °C 5 ujj+a kézfej hátulja

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.
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