
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 23730 Fűtött mellény inSPORTline WARMelong

IN 23737 Fűtött mellény inSPORTline WARMher

IN 23744 Fűtött mellény inSPORTline WARMhim

IN 23749 Fűtött mellény W-TEC HEATstem



Biztonsági utasítások

• Az első használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg, ha később
szüksége lenne rá.

• Csak a kézikönyvnek megfelelően használja a terméket.

• Ne módosítsa vagy javítsa meg saját maga a terméket.

• Használat előtt konzultáljon kezelőorvosával. 

• Ne használjon sérült vagy kopott terméket.

• Ne dobja az akkumulátort nyílt tűzbe, és ne tartsa nyílt tűz közelében. Tartsa
távol az akkumulátort hőforrásoktól.

•  Ha  kényelmetlenül  érzi  magát  vagy  égető  érzést  érez  a  bőrén,  azonnal
hagyja abba a mellény használatát.

• Óvja az akkumulátort a mechanikai sérülésektől.

• Tartsa távol az akkumulátort a víztől. A mellény nem vízálló.

• Ne dobja ki az akkumulátort a vegyes hulladékkal együtt.

• Ne használja a mellényt nedves kézzel.

• Ne nyissa fel vagy javítsa meg a power bankot.

•  A  mellényt  power  bank  nélkül  szállítjuk,  fűtési  funkcióhoz  power  bank
megvásárlása is szükséges.

• Ne húzza ki a tápkábelt. Óvja a kábelt a mechanikai sérülésektől.

FUNKCIÓ

•  A  fűtőelemek  szénszálakból  állnak,  amelyek  infravörös  sugarakat
használnak.

• A fűtőtestek a mellény elején és hátulján találhatók, összesen 5 fűtőtestet
tartalmaz a mellény.
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HASZNÁLAT

A bal  belső  zsebben  egy  USB kábel  található.  Csatlakoztassa  a  kábelt  a
power bankhoz, majd helyezze a bal belső zsebbe.

Az indításhoz tartsa  lenyomva  az  előlapon  lévő  gombot  3-5  másodpercig.
Nyomja  meg a  gombot  a  hőmérséklet  kiválasztásához,  a  különböző
hőmérsékleteket színek különböztetik meg: piros 55 ° C, fehér 50 ° C,
kék 45 ° C.

A mellény kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt távolítsa el a power bankot.

A  fűthető  ruha  nem  mosható  mosógépben.  A  fűtőelemek  ellenállnak  a
nedvességnek,  viszont  az  erős  tisztítószerek  károsíthatják.  Ezért  olyan
kendővel vagy kefével ajánlatos a tisztítás, ami kis mennyiségű tisztítószert
tartalmaz. A tisztításnak kíméletesnek kell lennie.

Ha  alaposabb  tisztításra  van  szükség,  szigetelje  le  a  tápkábelt.  Soha  ne
mossa csatlakoztatott akkumulátorral. A terméket soha nem szabad tisztítani,
amíg az akkumulátor csatlakoztatva van.

Ha a termék megsérül, azonnal kapcsolja ki, és húzza ki az akkumulátort.

Ne tisztítsa szárazon

Kézzel mosható

Ne használjon fehérítőt

Nem vasalható

Mossa az ajánlott hőmérsékleten
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SPECIFIKÁCIÓ

Anyaga – külső rész 100% poliészter

Anyaga – belső rész 100% poliészter

Fűtés 45 / 50 / 55 °C

Működési idő: 45 °C – 7 óra

50 °C – 4,8 óra

55 °C – 3,3 óra

Ajánlott power bank:

Méretek: 99 x 63 x 24 mm

Kapacitás: 10 000 mAh

Bemenet: 5 V

Kimenet 2 A

Elemtípus: Polimer

Üzemi hőmérséklet: -10°C és 40 °C között

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  az
újrahasznosítási helyre.
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