
FLAMEVEST
vesta încălzită unisex

MANUAL DE UTILIZARE
Vă mulțumim pentru că ați achiziționat produsul nostru.

FLAMEVEST este o vestă extrem de moale și de călduroasă, iar cu cele patru elemente de încălzire 
și cel special pentru gât este potrivită chiar și pentru cele mai scăzute temperaturi.

PACHETUL INCLUDE:
1 x vestă încălzită cu mufă USB 

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI:

∑ Tensiunea de alimentare de 5V 2A. Produsul poate fi spălat numai manual!
∑ Este furnizată cu un cablu USB (adaptorul nu este inclus!)
∑ Material: poliester
∑ Diferite valori selectabile de încălzire

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

∑ Trebuie să aveți grijă să reduceți temperatura încălzitoarelor înainte ca acestea să se 
încălzească prea tare, pentru a nu provoca o arsură a pielii.

∑ Nu utilizați această vestă încălzită pentru sugari, copii, persoane neajutorate sau orice 
persoană insensibilă la căldură, cum ar fi o persoană cu circulație sanguină deficitară.

∑ Dacă aveți o afecțiune care vă face sensibil la supraîncălzire sau utilizați orice dispozitiv 
medical personal, consultați medicul pentru a stabili dacă utilizarea acestui produs este
recomandabilă. 

∑ Nu utilizați niciodată dacă căptușeala interioară este umedă. 
∑ Nu se recomandă purtarea pe pielea goală. 
∑ Opriți alimentarea imediat dacă apare disconfort. 



∑ În cazul în care observați că vesta încălzită funcționează în mod necorespunzător,
întrerupeți imediat utilizarea acesteia și contactați-ne pentru asistență.

∑ Vesta încălzită este concepută pentru a fi utilizată cu un dispozitiv de control al 
temperaturii. În cazul în care vesta este alimentată la tensiunea maximă, aceasta se 
poate supraîncălzi și poate provoca arsuri ale pielii!
** Înainte de fiecare utilizare a vestei, asigurați-vă că elementele de încălzire sunt întinse 
în locașurile lor și că nu sunt pliate și nu au cute.

INDICAȚII:

Mod de utilizare:

Pentru a utiliza Flamevest aveți nevoie de un acumulator extern (5V 
2A) (nu este inclus).

1. Încărcați complet acumulatorul extern (nu este inclus).  
2. Conectați acumulatorul la mufa USB din buzunar.
3. Puneți acumulatorul conectat în buzunar și închideți 

buzunarul cu fermoar.

Instrucțiuni pentru controler: Cele trei opțiuni diferite de încălzire vă permit să reglați gradul de 
încălzire pentru a face față oricăror condiții cu care vă confruntați. Puteți schimba cu ușurință între 
setări apăsând un buton.

Lumină roșie: temperatură ridicată (45 ° C)
Lumină albă: Temperatură medie (35 ° C) 
Lumină albastră: Temperatură redusă (25 ° C)

Instrucțiuni pentru activare:

1. Scoateți mufa USB și conectați-o la un acumulator extern de 5V 2A (Nu este inclus).
2. Apăsați lung comutatorul timp de trei secunde, lumina roșie se aprinde și clipește. 

Înseamnă că plăcile de încălzire se încălzesc treptat. În cazul în care temperatura nu este 
reglată manual într-un interval de 5 minute, programul încorporat al comutatorului va 
regla automat temperatura la nivel mediu, din motive de siguranță. Puteți selecta 
dumneavoastră temperatura oricând (trebuie doar să apăsați butonul pentru a o 
modifica).

3. Pentru a opri funcția de încălzire, apăsați lung butonul controlerului timp de trei secunde. 
4. Dacă vesta de încălzire nu mai funcționează după o perioadă de timp în care a încălzit, 

VERIFICAȚI dacă acumulatorul extern este descărcat sau dacă conexiunea este slăbită.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

1. Scoateți acumulatorul extern din buzunarul vestei înainte de spălare și puneți mufa USB 
înapoi în buzunar și închideți buzunarul cu fermoarul acestuia. 

2. Spălați vesta cu grijă, doar manual. 
3. Se recomandă uscarea prin atârnare. 
4. Nu strângeți sau răsuciți vesta.
5. Nu călcați, nu folosiți înălbitor și nu curățați chimic. 



6. Nu introduceți niciodată bateria sau mufa USB în lichid și nu permiteți pătrunderea 
lichidului în interior. 

7. Opriți întotdeauna vesta înainte de a o pune în dulap. 
8. Păstrați vesta într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat.

Instrucțiuni referitoare la reciclare și eliminare
Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie eliminat 
împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului 
înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați 
produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor 

materiale. Pentru a returna produsul folosit, vă rugăm să utilizați sistemul de retur și colectare sau 
să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua produsul pentru 

reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.
Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele Directivelor CE 
aplicabile.


