
FLAMEVEST
podgrzewana kamizelka unisex

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za zakup naszego produktu.

FLAMEVEST to niezwykle miękka i ciepła kamizelka, a dzięki swoim panelom grzewczym i 
ogrzewaczowi szyi sprawdzi się w najniższych temperaturach.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
1 x podgrzewana kamizelka z wtyczką USB 

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

∑ Ładowanie wyłącznie zasilaczem 5 V 2 A. Produkt można prać tylko ręcznie!
∑ W zestawie kabel USB (adapter nie jest dołączony!)
∑ Materiał: poliester
∑ Regulacja temperatury

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

∑ Należy obniżyć temperaturę paneli grzewczych, by nie doprowadzić do oparzenia skóry z 
uwagi na ich nadmierne nagrzanie.

∑ Podgrzewanej kamizelki nie mogą używać niemowlęta, dzieci, osoby wymagające 
szczególnej troski lub osoby niewrażliwe na ciepło, na przykład osoby ze słabym 
krążeniem krwi.

∑ Jeśli użytkownik cierpi na schorzenie sprawiające, że jest wrażliwy na przegrzanie lub jeśli 
korzysta on z jakichkolwiek osobistych urządzeń medycznych, musi skonsultować się z 
lekarzem w celu określenia, czy może używać tego produktu. 

∑ Nigdy nie należy używać produktu, jeśli podszewka jest mokra. 
∑ Nie zaleca się noszenia kamizelki na gołą skórę. 



∑ Należy natychmiast wyłączyć zasilanie w przypadku wystąpienia dyskomfortu. 
∑ W przypadku zaobserwowania nieprawidłowego działania podgrzewanej kamizelki należy 

natychmiast zaprzestać jej użytkowania i skontaktować się z nami w celu uzyskania 
pomocy.

∑ Podgrzewana kamizelka umożliwia regulację temperatury. Ładowanie kamizelki pełną 
mocą przez ładowarkę samochodową może doprowadzić do przegrzania i poparzenia 
skóry!
**Przed każdym użyciem kamizelki należy upewnić się, że panele grzewcze leżą płasko w 
kieszeniach, bez fałd i zagięć.

INSTRUKCJE:

Sposób użycia:

Do obsługi Flamevest potrzebny jest powerbank (5 V 2 A) (brak w 
zestawie).

1. Należy w pełni naładować powerbank (brak w zestawie).  
2. Podłączyć go za pomocą wtyczki USB w kieszeni.
3. Włożyć podłączony powerbank do kieszeni i zapiąć suwak.

Instrukcje do regulatora temperatury: Trzy różne poziomy podgrzewania pozwalają ustawić 
odpowiednią temperaturę w każdych warunkach. Można łatwo zmieniać ustawienia za 
naciśnięciem jednego przycisku.

Czerwona dioda: wysoka temperatura (45°C)
Biała dioda: średnia temperatura (35°C) 
Niebieska dioda: niska temperatura (25°C)

Instrukcje dotyczące włączenia produktu:

1. Należy wyjąć wtyczkę USB i podłączyć ją do powerbanku 5 V 2 A (brak w zestawie).
2. Należy nacisnąć i przytrzymać przełącznik przez trzy sekundy – czerwona dioda zaświeci 

się i zacznie migać. Oznacza to, że panele grzewcze stopniowo się nagrzewają. Jeśli w 
ciągu 5 minut temperatura nie zostanie zmieniona ręcznie, wbudowany program 
przełącznika automatycznie dostosuje temperaturę do średniego poziomu ze względów 
bezpieczeństwa. W każdej chwili można samodzielnie dostosować temperaturę (wystarczy 
tylko nacisnąć przycisk, aby ją zmienić).

3. Aby wyłączyć podgrzewanie, należy nacisnąć i przytrzymać przełącznik regulatora przez 
trzy sekundy. 

4. Jeśli podgrzewana kamizelka przestanie działać po pewnym czasie nagrzewania, NALEŻY 
sprawdzić, czy powerbank się nie rozładował lub czy nie poluzował się kabel.

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

1. Przed praniem należy wyjąć powerbanka z kieszeni kamizelki, włożyć wtyczkę USB z 
powrotem do kieszeni i zapiąć suwak. 

2. Dopuszczalne jest wyłącznie delikatne pranie ręczne. 
3. Zaleca się rozwieszenie do wyschnięcia. 



4. Nie należy wykręcać ani wyżymać.
5. Nie prasować, nie wybielać ani nie czyścić chemicznie. 
6. Nigdy nie należy zanurzać baterii ani wtyczki USB w płynie ani nie dopuścić do tego, by 

płyn wpływał do środka. 
7. Należy zawsze wyłączyć kamizelkę przed przechowywaniem. 
8. Kamizelkę należy przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji
Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z 
odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla 
środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy 
przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone 

metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z 
systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony 
produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla 

środowiska.
Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w 
obowiązujących dyrektywach WE.


