
FLAMEVEST
Nevtralni grelni brezrokavnik

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.

FLAMEVEST s štirimi grelnimi paneli in grelcem za vrat je izredno mehak in topel brezrokavnik, 
primeren tudi za najnižje temperature.

PAKET VKLJUČUJE:
1 x nevtralni grelni brezrokavnik z USB kablom 

SPECIFIKACIJE IZDELKA:

∑ Napajanje z močjo 5 V / 2 A. Izdelek je namenjen zgolj pranju na roke!
∑ Vključuje tudi USB kabel (adapter ni priložen!)
∑ Material: poliester
∑ Prilagodljive nastavitve toplote

VARNOSTNA NAVODILA

∑ Bodite previdni pri nadzorovanju temperature grelnih panelov, saj lahko povzročijo 
opekline na koži.

∑ Ni primeren za otroke, dojenčke, nemočne osebe ali kogarkoli z intoleranco na toploto, 
na primer osebe s slabim krvnim obtokom.

∑ Če imate zdravstvene težave, zaradi katerih ste občutljivi na pregrevanje, ali uporabljate 
osebne medicinske pripomočke, se posvetujte z zdravnikom, da ugotovi, ali je uporaba 
tega izdelka za vas primerna. 

∑ Ne uporabljajte, če je notranja obloga mokra. 
∑ Nošenje brezrokavnika na goli koži ni priporočljivo. 
∑ Če pride do nelagodja, takoj izklopite napajanje brezrokavnika. 



∑ Če opazite nepravilno delovanje brezrokavnika, takoj prenehajte z njegovo uporabo in 
nas pokličite za pomoč.

∑ Zasnova grelnega brezrokavnika zahteva uporabo nadzora temperature. Brezrokavnik se 
lahko pri avtomobilskem napajanju s polno napetostjo pregreje in povzroči opekline na 
koži!
**Pred vsako uporabo brezrokavnika se prepričajte, da so grelniki v žepih postavljeni 
naravnost in se ne gubajo.

NAVODILA:

Navodila za uporabo:

Za uporabo grelnega brezrokavnika Flamevest potrebujete 
napajalnik (5 V / 2 A - ni priložen).

1. Napolnite prenosno polnilno baterijo Power Bank (ni 
priložena).  

2. Baterijo povežite z USB vtičem v žepu brezrokavnika.
3. Priključeno prenosno polnilno baterijo vstavite v žep in ga zaprite z zadrgo.

Navodila za krmilnik: Toploto lahko s tremi različnimi možnostmi ogrevanja prilagodite glede na 
vaše trenutne pogoje. S pritiskom na gumb lahko enostavno preklapljate med nastavitvami.

Rdeča lučka: visoka temperatura (45 °C)
Bela lučka: srednja temperatura (35 °C) 
Modra lučka: nizka temperatura (25 °C)

Navodila za aktivacijo brezrokavnika:

1. Iz žepa izvlecite USB vtič in ga povežite s prenosno polnilno baterijo Power Bank (5 V / 2 
A - ni priložena).

2. Pritisnite in pridržite gumb tri sekunde, dokler se ne prižge rdeča utripajoča lučka. To 
pomeni, da se grelni paneli postopoma segrevajo. Če v prvih 5 minutah ročno ne nastavite 
temperature, bo vgrajeni program v stikalu iz varnostnih razlogov samodejno prilagodil 
temperaturo na srednjo temperaturo. Temperaturo lahko kadarkoli s pritiskom na gumb 
prilagodite sami.

3. Če želite ugasniti funkcijo ogrevanja, pritisnite in pridržite gumb tri sekunde. 
4. Če brezrokavnik po določenem času preneha delovati, PROSIMO, preverite povezavo in 

napajanje.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

1. Pred pranjem odstranite polnilno baterijo iz žepa in vrnite USB priključek nazaj v žep ter 
ga zaprite z zadrgo. 

2. Brezrokavnik je primeren zgolj za nežno ročno pranje. 
3. Priporočamo sušenje na zraku. 
4. Ne ožemajte ali stiskajte.
5. Ne uporabljajte belila, ne sušite v sušilnem stroju in ne likajte. 
6. Nikoli ne namakajte baterije ali USB vtiča v tekočini ali pustite, da tekočina steče vanje. 



7. Preden brezrokavnik pospravite, se prepričajte, da je izklopljen. 
8. Hranite v hladnem, suhem in dobro prezračenem prostoru.

Navodila za recikliranje in odlaganje
Ta oznaka pomeni, da izdelka po vsej EU ni dovoljeno odvreči med ostale gospodinjske 
odpadke. Za preprečevanje morebitne škode za okolje ali zdravje ljudi zaradi 
nenadzorovanega odlaganja odpadkov odgovorno reciklirajte in s tem spodbujajte 
trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sistem 

za oddajo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Prodajalec lahko ta 
izdelek sprejme za okolju varno recikliranje.
Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.


