
FLAMEVEST
Унисекс загряваща жилетка

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Благодарим Ви, че закупихте нашия продукт.

FLAMEVEST е изключително мека и топла жилетка с четири нагревателни елемента и яка на 
врата, подходяща и за най-ниските температури.

ОПАКОВКАТА ВКЛЮЧВА:
1 x загряваща жилетка с USB кабел 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:

∑ Захранване с 5V 2A захранваща банка. Продуктът да се пере само на ръка!
∑ Предлага се с USB кабел (не е включен адаптер!)
∑ Материал: полиестер
∑ Регулируеми степени на температура

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

∑ Преди включване намалете температурата на нагревателите, за да не причинят 
изгаряне на кожата.

∑ Не слагайте загряващата жилетка на бебе, дете, безпомощен човек или някой, 
който няма чувствителност към топлина, като човек с лошо кръвообращение.

∑ Ако имате заболяване, което Ви прави чувствителни към прегряване, или 
използвате някакво медицинско оборудване или изделия, консултирайте се с 
Вашия лекар, за да определите дали този продукт е подходящ за Вас. 

∑ Никога не използвайте, ако вътрешната подплата е мокра. 
∑ Не е препоръчително да се носи директно на гола кожа. 
∑ Ако възникне някакъв дискомфорт, изключете незабавно. 



∑ Ако загряващата жилетка не функционира правилно, незабавно прекратете 
употреба и се свържете с нас за съдействие.

∑ Загряващата жилетка е проектирана да се използва с някакъв вид контрол на 
температурата. Ако бъде приложено пълно напрежение върху жилетката от 
превозно средство, тя може да прегрее и да причини кожни изгаряния!
**Преди всяка употреба се уверете, че нагревателите са легнали хоризонтално в 
джобовете без сгъване.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Как да използвате:

За да функционира загряващата жилетка Flamevest, имате нужда 
от захранваща банка (5V 2A) (не е включена).

1. Заредете напълно захранващата банка (не е включена).  
2. Свържете я с USB щепсела в джоба.
3. Поставете свързаната захранваща банка в джоба и 

закопчайте ципа.

Инструкции за контролера: Трите различни възможности за нагряване Ви позволяват да 
регулирате температурата, за да отговорите на специфичните си нужди. Превключвайте 
лесно с натискането на един бутон.

Червена светлина: висока температура (45 
°C)
Бяла светлина: Средна температура (35 °C) 
Синя светлина: Ниска температура (25 °C)

Инструкции за активиране:

1. Извадете USB щепсела и го свържете с захранваща банка от 5V 2A (не е включена).
2. Натиснете ключа продължително за три секунди, червената лампичка ще светне и 

ще започне да мига. Това означава, че нагревателите се загряват. Ако температурата 
не е ръчно регулирана в рамките на 5 минути, вградената програма на 
превключвателя автоматично ще настрои температурата на средна степен от 
съображения за безопасност. Можете да регулирате температурата по всяко време 
(просто натиснете бутона, за да я промените).

3. За да спрете функцията за загряване, натиснете контролера продължително за три 
секунди. 

4. Ако загряващата жилетката спре да работи след нагряване за определен период от 
време, проверете дали захранващата банка е заредена или връзката не е 
разхлабена.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА ПОДДРЪЖКА

1. Преди да изперете извадете захранващата банка от джоба на жилетката, поставете 
USB щепсела обратно и закопчайте ципа. 

2. Перете само на ръка. 



3. Препоръчва се сушене на закачалка. 
4. Не извивайте и не усуквайте.
5. Да не се глади, избелва или носи на химическо чистене. 
6. Никога не потапяйте батерията или USB щепсела в течност и не позволявайте 

течност да навлезе в тях. 
7. Винаги изключвайте жилетката преди съхраняване. 
8. Съхранявайте жилетката на хладно, сухо и проветриво място.

Инструкции за рециклиране и изхвърляне
Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци 
на територията на Европейския Съюз. За да намалите вредите за околната среда 
или човешкото здраве, причинени от неправилното изхвърляне на битови 
отпадъци, рециклирайте продукта, за да може частите му да бъдат използвани 

отново. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системата за връщане и 
събиране или се свържете с търговеца, от където е закупен продуктът. Търговецът може да 

се погрижи за екологичното му рециклиране.
Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на 
приложимите директиви на Европейската Комисия.


