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batéria: akýkoľvek powerbank (nie je v balení)
vyhrievací element: 9W - karbónové vlákno
vyhrievací element sa nachádza na prednej aj zadnej strane vesty
režimy: 33% (nízky), 66% (stredný), 100% (silný)
doba prevádzky: 1000mAh powerbank- 33% (15h), 66% (10h), 100% (5h)
materiál: nylon, línie: polyester
veľkosti: UNI
hmotnosť bez batérie: 290g

Vlastnosti:
Vyhrievací element je vyrobený z karbónových vlákien, ktoré ponúkajú vysokú spoľahlivosť a 

odolnosť a taktiež dobré medicínske vlastnosti, nakoľko je vyhrievane na báze infračervených vĺn.
Vrecko pre uskladnenie batérie ponúka komfort počas každého dňa.
Vyhrievací element sa nachádza na prednej a zadnej strane vesty, vďaka čomu je teplo lepšie 

prenášané
Viacbodové prispôsobenie vesty umožňuje nosenie na širokom rozsahu veľkostí.
Funkčné vlákno umožňuje rýchlu absorbciu vlhkosti a prenos tepla

Dôležité:

Pred prvým použitím, plne nabite batériu.
Ak by batéria mal byť ponechaná dlhší čas nepoužitá, predtým ju plne nabite a nabíjanie opakujte 
každé 3 mesiace.
Ak je na veste mechanické poškodenie, okamžite vypnite powerbank a odpojte ho. Poškodené 
časti musíte zaslať do servisu.

Čistenie a údržba
Vyhrievací element je odolný voči vlhkosti. Ale silné čistiace prostriedky môžu spôsobiť mechanické poškodenie 
vyhrievacíeho elementu. Preto odporúčame čistiť ponožky tkaninou alebo kefkou s malým množstvom čistiace-
ho prášku a taktiež odporúčame aj veľmi opatrné čistenie. Ak potrebujete ponožky riadne umyť, pevne zalomte 
koniec napájacieho kábla. Nečistite ponožky s pripojenou powerbankou.!

Špecifikácie:
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Návod na použitie

Nabíjanie powerbanky

Pripojte powerbank k nabíjaciemu káblu a potom zásuvku zapojte do siete. Nabíjací čas 
býva cca 5-6h.

Zapnutie a prevádzka
Zakaždým, pred zapnutím, sa uistite, že zabudovaný kábel nie je mechanicky poškodený. 
Taktiež sa uistite, že pripojený powerbank je bez mechanických poškodení.
Pripojte powerbank k zabudovanému káblu. Umiestnite powerbank do vrecka a zazipsujte 
si ho. Pre spustenie vyhrievania, stlačte a držte tlačidlo napájania na 2 sekundy. Zari-
adenie sa zapne a začne fungovať na 100%. Ďalším krátkym stlačením tlačidla POWER 
(napájania) znížite výkon na 66%, 33% a opäť na 100%, čo je znázornené LED diódami. 
Pre vypnutie vyhrievania stlačte a držte tlačidlo napájania POWER.


