FLAMEVEST
unisex vyhřívaná vesta

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.
FLAMEVEST je extrémně měkká a hřejivá vesta a se svými čtyřmi topnými prvky a ohřívačem krku
je vhodná i do nejnižších teplot.
OBSAH BALENÍ:
1 x vyhřívaná vesta s USB
SPECIFIKACE PRODUKTU:
∑
∑
∑
∑

Napájení pouze přes 5 V, 2 A. Produkt lze prát pouze ručně!
Dodává se s USB kabelem (adaptér není součástí dodávky!)
Materiál: polyester
Nastavitelná teplota

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
∑
∑
∑
∑
∑
∑

Je třeba snížit teplotu vyhřívání, než se zahřeje natolik, že by mohla způsobit popálení
pokožky.
Tuto vyhřívanou vestu by neměli používat kojenci, děti, postižené osoby či lidé necitliví
na teplo, například osoby se špatným krevním oběhem.
Pokud máte zdravotní stav, kvůli kterému jste velmi citliví na přehřátí, nebo používáte
jakékoli osobní zdravotnické prostředky, poraďte se s lékařem, zda je použití tohoto
produktu vhodné.
Nikdy nepoužívejte, pokud je podšívka mokrá.
Nedoporučuje se nosit na holé pokožce.
Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí, okamžitě vypněte napájení.

∑

Pokud zjistíte, že tato vyhřívaná vesta nefunguje správně, okamžitě ji přestaňte používat
a požádejte nás o pomoc.
Vyhřívaná vesta je navržena pro použití s určitým typem regulace teploty. Pokud je do
vesty přivedeno plné napětí z vozidla, může se přehřát a způsobit popáleniny na
pokožce!
**Před každým použitím vesty se ujistěte, že ohřívače leží naplocho v kapsách bez
záhybů a zmačkání.

∑

POKYNY:
Návod k použití:
K provozu Flamevest potřebujete powerbanku (5V 2A) (není součástí
dodávky).
1.
2.
3.

Plně nabijte powerbanku (není součástí dodávky).
Připojte ji pomocí USB zástrčky v kapse.
Vložte připojenou powerbanku do kapsy a zapněte zip.

Pokyny pro ovládání: Tři různé možnosti vyhřívání vám umožňují nastavit teplotu tak, aby
vyhovovala aktuálním podmínkám. Mezi nastaveními můžete snadno přepínat stisknutím tlačítka.
Červené světlo: vysoká teplota (45 °C)
Bílé světlo: střední teplota (35 °C)
Modré světlo: nízká teplota (25 °C)
Pokyny k aktivaci:
1.
2.

3.
4.

Vytáhněte USB zástrčku a připojte ji k powerbance s parametry 5 V 2 A (není součástí
dodávky).
Stiskněte spínač na tři sekundy, červené světlo se rozsvítí a bliká. To znamená, že se topné
podložky postupně zahřívají. Pokud do 5 minut nedojde k ručnímu nastavení teploty,
vestavěný program spínače z bezpečnostních důvodů automaticky upraví teplotu na
střední teplotu. Teplotu můžete kdykoli sami upravit (pro změnu stačí stisknout tlačítko).
Chcete-li zastavit funkci ohřevu, stiskněte ovladač po dobu tří sekund.
Pokud vyhřívaná vesta přestane po určité době fungovat, PROSÍM zkontrolujte, zda není
powerbanka vybitá nebo zda není špatně zapojená.

POKYNY PRO PÉČI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Před praním vyjměte powerbanku z kapsy vesty, vložte USB zástrčku zpět do kapsy a
zapněte zip.
Pouze jemné ruční praní.
Pro usušení doporučujeme pověsit.
Při praní a máchání nemačkat a nekroutit.
Nežehlit, nebělit a chemicky nečistit.
Nikdy neponořujte baterii nebo USB zástrčku do kapaliny a nedovolte, aby kapalina
vtekla dovnitř.
Před uložením vestu vždy vypněte.

8.

Uchovávejte vestu na chladném, suchém a dobře větraném místě.

Pokyny k recyklaci a likvidaci
Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s domácím
směsným odpadem. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo
lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se
podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použitý produkt, využijte možnosti
vrácení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt
recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.
Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.

