
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 23760 Női fűtött felső W-TEC Insulong Lady

IN 23772 Férfi fűtött felső W-TEC Insulong

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

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

 A terméket a kézikönyvnek megfelelően használja.

 Ne alakítsa át 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,  azonnal  hagyja  abba  a  mellény
használatát.

 Óvja az akkumulátort a mechanikai sérülésektől.

 Tartsa távol az akkumulátort a víztől.

 Ne dobja ki az akkumulátort a vegyes hulladékkal együtt.

 Tartsa távol a terméket víztől és nedvességtől.

 Ne húzza ki  a tápkábelt.  Óvja a kábelt  a sérülésektől és a negatív
hatásoktól.



 Ne használja a terméket, ha a bekapcsoló gomb megsérült.

 Tárolás előtt húzza ki és kapcsolja ki az akkumulátort.

 Nem  alkalmas  gyermekek,  csecsemők  és  hőérzékeny  személyek
számára.

 Nem javasoljuk, hogy a felhevült részeket csupasz bőrrel érintse meg
– pl., ha az anyag sérült.

 Ne javítsa meg vagy nyissa szét a power bankot.

 A  felső  nem  tartalmazza  a  power  bankot,  külön  megvásárolható.
5V/2.1A tápegységet ajánlunk.

FUNKCIÓ

Kompozit  szálas  fémhuzal;  Elhajlítási  ellenállás;  Magas  hőmérsékleti
ellenállás; Egyenletes hőmérséklet-eloszlás; Hosszú élettartam.

HASZNÁLAT

1.  Győződjön  meg  arról,  hogy  a
power bank teljesen fel van töltve.

2. Csatlakoztassa a power bankot.

3.  Tartsa  lenyomva  a  gombot  3
másodpercig,  ameddig  a  gomb
pirosra  vált.  Megjegyzés:  Ha  az
indítás  3  másodpercnél  tovább  tart,
akkor  a  rendszer  diagnosztikát
végez. Megnyomhatja újra a gombot,
vagy  leválaszthatja,  majd  újra
csatlakoztathatja a power bankot. 
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4.  Nyomja  meg  a  gombot  a
hőmérséklet megváltoztatásához:

Piros: 50 °C, üzemidő 2,5 óra.

Fehér: 45 °C, üzemidő: 3,5 óra

Kék: 40 °C, üzemidő: 4,5 óra.

5. A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva
a gombot 3 másodpercig.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt távolítsa el a power bankot. Fedje le az USB-kábel végét.

A felmelegített 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 nem szabad tisztítani, amíg
az akkumulátor csatlakoztatva van.

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

Tisztítás előtt távolítsa el a power bankot.

Mossa kézzel hideg vízben

Ne fehérítse

Ne csavarja ki
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Szárítsa fellógatva

Ne tisztítsa szárazon

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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