
FLAMEVEST
Unisex θερμαινόμενο γιλέκο

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας.

Το FLAMEVEST είναι ένα εξαιρετικά μαλακό και ζεστό γιλέκο. Με τα τέσσερα θερμαντικά στοιχεία 
και τον λαιμό είναι επίσης κατάλληλο για τις χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1 x θερμαινόμενο γιλέκο με USB 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

∑ Ισχύς μόνο από 5V 2A. Το προϊόν μπορεί να πλυθεί μόνο στο χέρι!
∑ Περιλαμβάνει καλώδιο USB (ο προσαρμογέας δεν περιλαμβάνεται!)
∑ Υλικό: πολυεστέρας
∑ Ρυθμιζόμενες επιλογές θερμότητας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

∑ Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη μείωση της θερμοκρασίας των θερμαντήρων πριν 
ζεσταθούν υπερβολικά και να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα.

∑ Μη χρησιμοποιείτε αυτό το θερμαινόμενο γιλέκο σε βρέφος, παιδί, άτομο με ειδικές 
ανάγκες ή σε κάποιον που δεν αντέχει τη ζέστη, όπως άτομα με κακή κυκλοφορία του 
αίματος.

∑ Εάν έχετε ιατρική πάθηση που σας κάνει ευαίσθητο στην υπερβολική ζέστη ή 
χρησιμοποιείτε ατομικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για να 
προσδιορίσετε εάν είναι κατάλληλη η χρήση αυτού του προϊόντος. 

∑ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν εάν η εσωτερική επένδυση είναι υγρή. 
∑ Δεν συνιστάται να φοράτε σε γυμνό δέρμα. 



∑ Απενεργοποιήστε αμέσως την τροφοδοσία σε περίπτωση δυσφορίας. 
∑ Εάν παρατηρηθεί ακατάλληλη λειτουργία αυτού του θερμαινόμενου γιλέκου, διακόψτε 

αμέσως τη χρήση του και επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια.
∑ Το θερμαινόμενο γιλέκο έχει σχεδιαστεί για χρήση με έλεγχο θερμοκρασίας. Εάν η 

πλήρης τάση εφαρμόζεται στο γιλέκο από ένα όχημα, μπορεί να υπερθερμανθεί και να 
προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα!
** Πριν από κάθε χρήση του γιλέκου, βεβαιωθείτε ότι τα θερμαντικά στοιχεία 
βρίσκονται στις τσέπες χωρίς να διπλώνουν.

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Τρόπος χρήσης:

Για να λειτουργήσετε το Flamevest χρειάζεται μια φορητή μπαταρία 
(5V 2A) (δεν περιλαμβάνεται).

1. Φορτίστε πλήρως τη φορητή μπαταρία (δεν 
περιλαμβάνεται).  

2. Συνδέστε την με το βύσμα USB στην τσέπη.
3. Βάλτε τη συνδεδεμένη φορητή μπαταρία στην τσέπη και κλείστε το φερμουάρ.

Οδηγίες χρήσης για το χειριστήριο: Οι τρεις διαφορετικές επιλογές θέρμανσης σάς επιτρέπουν 
να προσαρμόζετε τη θερμοκρασία ώστε να είστε άνετοι σε οποιεσδήποτε συνθήκες 
αντιμετωπίζετε. Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε 
τις ρυθμίσεις με το πάτημα ενός κουμπιού.

Κόκκινο φως: υψηλή θερμοκρασία (45°C)
Λευκό φως: Μέτρια θερμοκρασία (35°C) 
Μπλε φως: Χαμηλή θερμοκρασία (25°C)

Οδηγίες για ενεργοποίηση:

1. Βγάλτε το βύσμα USB και συνδέστε το με μια φορητή μπαταρία 5V 2A (δεν 
περιλαμβάνεται).

2. Πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη για τρία δευτερόλεπτα, η κόκκινη λυχνία ανάβει 
και αναβοσβήνει. Αυτό σημαίνει ότι τα θερμαντικά στοιχεία θερμαίνονται σταδιακά. Εάν 
δεν υπάρχει χειροκίνητη ρύθμιση της θερμοκρασίας εντός 5 λεπτών, το ενσωματωμένο 
πρόγραμμα του διακόπτη θα προσαρμόσει αυτόματα τη θερμοκρασία σε μέτρια 
θερμοκρασία για λόγους ασφαλείας. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία ανά 
πάσα στιγμή (απλώς πατήστε το κουμπί για αλλαγή).

3. Για να σταματήσετε τη λειτουργία θέρμανσης, πατήστε παρατεταμένα το χειριστήριο για 
τρία δευτερόλεπτα. 

4. Εάν το γιλέκο θέρμανσης σταματήσει να λειτουργεί μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα 
λειτουργίας, ελέγξτε εάν η φορητή μπαταρία έχει αδειάσει ή εάν η σύνδεση έχει βρει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

1. Αφαιρέστε τη φορητή μπαταρία από την τσέπη γιλέκου πριν από το πλύσιμο, 
επανατοποθετήστε το βύσμα USB στην τσέπη και κλείστε το φερμουάρ. 



2. Μόνο απαλό πλύσιμο στο χέρι. 
3. Κρεμάστε το για να στεγνώσει. 
4. Μην το στύψετε.
5. Μη το σιδερώσετε, μη χρησιμοποιήσετε έντονα απορρυπαντικά, μην το τοποθετήσετε 

σε στεγνωτήριο. 
6. Ποτέ μη βυθίζετε την μπαταρία ή το βύσμα USB σε υγρό και μην αφήνετε υγρό να ρέει 

μέσα. 
7. Απενεργοποιείτε πάντα το γιλέκο πριν το αποθηκεύσετε. 
8. Αποθηκεύστε το γιλέκο σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης
Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με 
άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής 
βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση 
αποβλήτων, ανακυκλώστε το προϊόν με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένο προϊόν 
σας, χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο 
πώλησης από όπου το αγοράσατε. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το 

προϊόν και να το ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.
Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
σχετικών κοινοτικών οδηγιών.


