
FLAMEVEST
unisex vesta s vyhrievaním

NÁVOD NA POUŽITIE
Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.

FLAMEVEST je mimoriadne mäkká a teplá vesta a so svojimi štyrmi vyhrievacími prvkami a 
ohrievačom krku je vhodná aj do najnižších teplôt.

BALENIE OBSAHUJE:
1 x vyhrievaná vesta s USB 

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU:

∑ Napájanie len 5V 2A. Výrobok je možné umývať iba ručne!
∑ Dodáva sa s USB káblom (adaptér nie je súčasťou balenia).
∑ Materiál: polyester
∑ Nastaviteľné stupne ohrevu

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

∑ Je potrebné dbať na zníženie teploty ohrievačov skôr, ako sa zahrejú na takú teplotu, 
ktorá spôsobí popálenie pokožky.

∑ Nepoužívajte túto vyhrievanú vestu s kojencom, dieťaťom, bezmocnou osobou alebo s 
kýmkoľvek necitlivým na teplo, napríklad s osobou so zlým krvným obehom.

∑ Ak máte zdravotné ťažkosti, ktoré spôsobujú vašu citlivosť na prehriatie, alebo používate 
akékoľvek lekárske prístroje, poraďte sa so svojím lekárom, či je použitie tohto produktu 
vhodné. 

∑ Nikdy nepoužívajte, ak je vnútorná vložka mokrá.
∑ Neodporúča sa nosiť na holej pokožke. 
∑ Ak sa vyskytnú nepríjemné pocity, okamžite vypnite napájanie. 



∑ Ak spozorujete nesprávnu činnosť tejto vyhrievanej vesty, okamžite ju prestaňte používať 
a kontaktujte nás so žiadosťou o pomoc.

∑ Vyhrievaná vesta je navrhnutá na použitie s určitým typom regulácie teploty. Ak do vesty 
privediete z vozidla celé napätie, môže sa prehriať a spôsobiť na pokožke popáleniny!
**Pred každým použitím vesty sa uistite, či sú ohrievače vo vreckách naplocho, bez 
záhybov.

POKYNY:

Použitie:

Na prevádzku Flamevest potrebujete powerbanku (5V 2A) (nie je 
súčasťou balenia).

1. Plne nabite powerbanku (nie je súčasťou balenia).  
2. Pripojte pomocou USB zástrčky vo vrecku.
3. Vložte pripojenú powerbanku do vrecka a zazipsujte ho.

Pokyny pre ovládanie: Tri rôzne možnosti vyhrievania vám umožňujú nastaviť teplo tak, aby 
vyhovovalo všetkým podmienkam, ktorým čelíte. Medzi nastaveniami môžete ľahko prepínať 
stlačením tlačidla.

Červené svetlo: vysoká teplota (45°C)
Biele svetlo: Stredná teplota (35°C) 
Modré svetlo: Nízka teplota (25°C)

Pokyny pre aktiváciu:

1. Vyberte USB konektor a pripojte k powerbanke 5V 2A (nie je súčasťou balenia).
2. Stlačte spínač a podržte stlačený tri sekundy, červené svetlo svieti a bliká. Znamená to, že 

sa vyhrievacie podložky postupne zahrievajú. Ak do 5 minút nedôjde k manuálnemu 
nastaveniu teploty, zabudovaný program spínača z bezpečnostných dôvodov automaticky
nastaví teplotu na strednú teplotu. Teplotu môžete kedykoľvek upraviť (pre zmenu teploty 
stačí stlačiť tlačidlo).

3. Pre zastavenie funkcie ohrevu stlačte a podržte ovládač tri sekundy. 
4. Ak vyhrievacia vesta prestane po určitom čase po zahriatí pracovať, PROSÍM skontrolujte, 

či nie je powerbanka vybitá alebo či nie je uvoľnené pripojenie.

POKYNY PRE ÚDRŽBU

1. Pred praním vyberte powerbanku z vrecka vesty, USB zástrčku vložte späť do vrecka a 
zazipsujte. 

2. Iba jemné ručné pranie. 
3. Odporúčame sušiť zavesením. 
4. Nežmýkajte a nevykrúcajte.
5. Nežehliť, nebieliť, nečistiť chemicky. 
6. Batériu ani USB konektor nikdy neponárajte do kvapalín a nedovoľte, aby do nich tiekla 

tekutina. 
7. Pred uskladnením vestu vždy vypnite. 



8. Vestu skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu
Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným 
domácim odpadom v rámci celej EÚ. Pri recyklácii a likvidácii postupujte zodpovedne, 
aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia zapríčinenému 
nekontrolovanou likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj udržateľné opätovné použitie 

prírodných zdrojov. Ak chcete vrátiť použitý produkt, použite zberný systém alebo kontaktujte 
predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Môže tento výrobok odovzdať na recykláciu bezpečnú 

pre životné prostredie.
Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.


