
FLAMEVEST
colete aquecedor unissexo

MANUAL DO UTILIZADOR
Obrigado por adquirir o nosso produto.

O FLAMEVEST é um colete extremamente macio e quente, e com os seus quatro elementos de 
aquecimento e gola também é adequado para as temperaturas mais baixas.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
1x colete aquecido com um USB 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

∑ Alimentação fornecida apenas por 5V 2A. O produto só pode ser lavado à mão!
∑ Fornecido com um cabo USB (adaptador não incluído!)
∑ Material: Poliéster
∑ Definições de calor ajustáveis

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

∑ Deve-se ter cuidado para baixar a temperatura dos aquecedores antes que aqueçam o 
suficiente para causar queimaduras na pele.

∑ Não use este colete aquecido com um bebé, criança, pessoa indefesa ou qualquer pessoa 
insensível ao calor, como uma pessoa com má circulação sanguínea.

∑ Se tiver uma condição médica que o torne sensível ao sobreaquecimento, ou se usar 
qualquer dispositivo médico pessoal, consulte o seu médico para determinar se o uso 
deste produto é apropriado. 

∑ Nunca use se o revestimento interior estiver molhado. 
∑ Uso sobre a pele nua não recomendado. 
∑ Desligue imediatamente a energia se ocorrer algum desconforto. 



∑ Se for observado um mau funcionamento deste colete aquecido, interrompa 
imediatamente o uso e entre em contacto connosco para obter assistência.

∑ O Colete Aquecido foi concebido para ser usado com algum tipo de controlo de 
temperatura. Se a tensão total for aplicada no colete de um veículo, este poderá 
sobreaquecer e causar queimaduras na pele!
**Antes de cada uso do colete, certifique-se de que os aquecedores ficam planos nos 
bolsos, sem dobras nem vincos

INSTRUÇÕES:

Modo de utilização:

Para operar o Flamevest, precisa de uma bateria externa (5V 2A) (não incluída).

1. Carregue totalmente a bateria externa (não incluída).  
2. Ligue-a com a ficha USB no bolso.
3. Coloque a bateria externa ligada no bolso e feche o fecho.

Instruções para o controlador: As três opções de aquecimento diferentes permitem que ajuste o 
seu aquecimento para satisfazer qualquer condição que enfrente. Pode facilmente alterar as 
configurações pressionando o botão.

Luz vermelha: alta temperatura (45° C)
Luz branca: Temperatura média (35° C) 
Luz azul: Temperatura baixa (25° C)

Instruções para a ativação:

1. Retire a ficha USB e ligue-a a uma bateria externa de 5V 2A (não incluída).
2. Prima longamente o botão durante três segundos, a luz vermelha acende e pisca. Significa 

que as almofadas de aquecimento estão a aquecer gradualmente. Se não ocorrer um 
ajuste manual da temperatura no espaço de 5 minutos, o programa incorporado do 
interruptor ajustará automaticamente a temperatura para temperatura média por 
motivos de segurança. Pode ajustar a temperatura pessoalmente a qualquer momento 
(basta premir o botão para alterar).

3. Para parar a função de aquecimento, mantenha o controlador premido durante três 
segundos. 

4. Se o colete de aquecimento parar de funcionar após o aquecimento durante um período 
de tempo, POR FAVOR, verifique se a alimentação da bateria externa acabou ou se a 
ligação está solta.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

1. Remova a bateria externa do bolso do colete antes de lavar e coloque a ficha USB 
novamente no bolso e feche o fecho. 

2. Lave apenas à mão com cuidado. 
3. Recomenda-se que o pendure para secar. 
4. Não torça.
5. Não passe a ferro, use lixivia nem limpe a seco. 



6. Nunca mergulhe a bateria ou a ficha USB em líquido, nem permita que escorra líquido 
para dentro. 

7. Desligue sempre o colete antes de guardá-lo. 
8. Guarde o colete num local fresco, seco e bem ventilado.

Instruções de reciclagem e eliminação
Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros 
resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos no ambiente ou na saúde 
humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma 
responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para 

devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou 
contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de 
forma segura para o ambiente.

O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.


