
FLAMEVEST
Uniszex fűtött fűtőmellény

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy termékünket választotta.

A FLAMEVEST rendkívül puha és meleg mellény, négy fűtőelemmel és nyakmelegítőjével a 
legalacsonyabb hőmérsékleten is alkalmas.

A CSOMAG TARTALMA:
1 x fűtött mellény USB-vel 

TERMÉKLEÍRÁS:

∑ Tápellátás csak 5V 2A. A terméket csak kézzel lehet lemosni!
∑ USB kábellel érkezik (az adapter nem tartozék!)
∑ Anyag: poliészter
∑ Állítható hőbeállítások

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

∑ Vigyázni kell a fűtőkészülékek hőmérsékletének csökkentésére, mielőtt azok túl 
átmelegednének ahhoz, hogy a bőrét megégessék.

∑ Ne használja ezt a fűtött mellényt csecsemőn, gyermekeken, tehetetlen embereken, vagy 
olyan embereken, akik érzéketlenek a hőre, például rossz vérkeringésük van.

∑ Ha olyan egészségügyi állapota van, amely hajlamossá teszi Önt a túlmelegedésre, vagy 
bármilyen személyes orvosi eszközt használ, konzultáljon orvosával annak 
megállapítására, hogy a termék megfelelő-e. 

∑ Soha ne használja, ha a belső bélés nedves. 
∑ Csupasz bőrön nem ajánlott viselni. 
∑ Ha kellemetlenség jelentkezik, azonnal kapcsolja ki az áramot. 



∑ Ha a fűtött mellény nem megfelelő működését észleli, azonnal hagyja abba a használatát, 
és forduljon hozzánk segítségért.

∑ A fűtött mellényt valamilyen hőmérséklet-szabályozással való használatra tervezték. Ha a 
teljes feszültségét a mellényre helyezi, az túlmelegedhet és égési sérülést okozhat a 
bőrön!
**A mellény minden egyes használata előtt győződjön meg arról, hogy a melegítők 
laposan fekszenek a zsebekben, hajtások és gyűrődések nélkül.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

Használata:

A Flamevest működtetéséhez hordozható áramforrásra van szükség 
(5V 2A) (nem tartozék).

1. Teljesen töltse fel a hordozható árambankot (nem tartozék).  
2. Csatlakoztassa a zsebében található USB csatlakozóval.
3. Helyezze a csatlakoztatott hordozható árambankot a 

zsebébe, és cipzárólja össze.

Utasítások a vezérlő használatához: A három különféle fűtési lehetőség lehetővé teszi, hogy a 
meleget úgy állítsa be, hogy megfeleljen az Ön bármilyen körülményének. Egy gombnyomással 
könnyedén válthat a beállítások között.

Piros fény: magas hőmérséklet (45° C)
Fehér fény: Közepes hőmérséklet (35° C) 
Kék fény: Alacsony hőmérséklet (25° C)

Aktiválási utasítások:

1. Húzza ki az USB csatlakozót, és csatlakoztassa egy 5 V 2A-val ellátott hordozható 
árambankhoz (nem tartozék).

2. Hosszan nyomja meg a kapcsolót három másodpercig, amíg a piros lámpa világít és villog. 
Ez azt jelenti, hogy a fűtőbetétek fokozatosan felmelegednek. Ha 5 percen belül nem 
történik kézi hőmérséklet-beállítás, a kapcsoló beépített programja biztonsági okokból 
automatikusan beállítja a hőmérsékletet közepes hőmérsékletre. A hőmérsékletet 
bármikor személyesen beállíthatja (a módosításhoz egyszerűen nyomja meg a gombot).

3. A fűtési funkció leállításához nyomja meg hosszan három másodpercig a vezérlőt. 
4. Ha a fűtőmellény egy ideig tartó fűtés után leáll, KÉRJÜK, ellenőrizze, hogy a tápegység 

kialudt-e, vagy a csatlakozás meglazult-e.

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

1. Mosás előtt vegye ki a hordozható árambankot a mellény zsebéből, majd helyezze vissza 
az USB-csatlakozót a zsebébe, és húzza fel a cipzárt. 

2. Csak enyhe kézi mosás ajánlott. 
3. Akassza fel száradni. 
4. Ne csavarja vagy rázza.
5. Ne vasalja, ne használjon fehérítőt és száraztisztítást. 



6. Soha ne merítse az akkumulátort vagy az USB csatlakozót folyadékba, és ne engedje, 
hogy folyadék kerüljön benne. 

7. Tárolás előtt mindig kapcsolja ki a mellényt. 
8. A mellényt hűvös, száraz és jól szellőző helyen tárolja.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások
Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási 
hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása 
következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros 
hatások megelőzése érdekében; gondoskodjon a felelősségteljes újrahasznosításról az 

anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor 
keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a 

terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.
A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek 
követelményeinek.


