
Fűtött Ruházati Használati útmutató 

 

Köszönjük, hogy az Blazewear Fűtött terméket vásárolta. Annak biztosítása érdekében, hogy a 

legjobb teljesítményen fűtsön a ruha, kérjük, olvassa el és kövesse az alábbi utasításokat. 

 Olvasson el minden utasítást, mielőtt használná ezt a terméket. 

 Az elemeket tartsa távol a gyermekektől. 

 A termék kézzel mosható. Mosás előtt kérjük, vegye ki az elemeket. 

 Újratölthető elemek használatakor mindig töltse fel őket ne csak a töltőt. 

 Az akkumulátor töltése a tartomány 100V -240V, 50 vagy 60 Hz, váltakozó árammal 

kompatibilis . 

 Ha nem használja a terméket, kérjük, vegye ki az akkumulátort, hogy elkerülje az akkumulátor 

lemerülését. 

 Kérjük, olvassa el a mellékelt dokumentumot a csomag használatával kapcsolatban. 

 

 

Karbantartási utasítás: 

 Ne próbálja megjavítani vagy állítani az elektromos vagy mechanikus funkciókon. Ha így tesz, 

az a garancia elvesztésével jár. 

 Ha bármilyen kérdése merülne fel vagy úgy véli, javításra van szükség, kérjük, azonnal lépjen 

kapcsolatba velünk . 

 

 

FIGYELEM! Nem használható pacemakerrel a termék! 

 

MŰKÖDÉS UTASÍTÁSOK: 

 

Hogyan töltse fel az akkumulátort: 

 Dugja be az akkumulátort úgy ahogyan az ábrán látható. rajz (1).  

rajz (1) 



                                                            

 Csatlakoztassa a töltőt a konnektorba. Az elektromos áram tartomány a 100V-240V, 50 

vagy 60 Hz, váltakozó áram lehet. 

 A töltőn piros jelzés jelenik meg.  Feltöltött állapotot zölden világító a led fény jelzi. 

 A standard (2600mAh) akkumulátor töltése 2.5, a nagy kapacitású (5.200mAh) körülbelül 

5 órát vesz igénybe 

Hogyan melegíti fel a ruhát: 

 Helyezze be az akkumulátort a kis zsebbe. 

 Csatlakoztassa (belül a kabát vagy mellény belső zsebébe) az akkumulátort. 

 

rajz (2) 

 Nyomja meg a gombot 2 másodpercig, ekkor a led(Max) világítani kezd. Ez az 

alapértelmezett beállítás bekapcsolásakor. 

 A hőmérséklet a bekapcsoló gombbal növelhető, illetve csökkenthető. rajz (2). 

 Négy hő-fokozati szint állítható (alacsony (low) – magas (Max). 

 Kikapcsoláshoz 2 mp-ig tartsa nyomva meg a gombot. 

 Körülbelül 2 perc alatt lehet a meleget érezni. 

 Adja meg és állítsa be a hőmérsékletet a termék használatakor. 

A töltöttségi szint 

Az akkumulátor gombjának megnyomásával a világító ledek száma jelzi az akkkumulátor töltöttségi 

szintjét. 

4 led – 80%-100%  

3 led – 60%-80%  

2 led – 40%-60%  

1 led – 20%-40%  

1 led halványan – 0-20% 

Az akkumulátor kb. 350 alkalommal tölthető fel. 



Hogyan mossa a ruhát: 

 Gépi mosás nem ajánlott. A ruhát legjobb kézzel mosni, vagy szárazon tisztítani. 

 Mielőtt mosást vagy a tisztítást megkezdené, kérem, távolítsa el az akkumulátort és dugja 

be a DC dugót a vízálló burkolatba. rajz (3). 

 Kizárólag lógva szárítsuk. 

 

 

                                                                                               rajz (3). 

Fontos biztonsági utasítások 

 

Lítium akkumulátor Típus: B22 - B22G74 és B44 - B22G74 

Hálózati töltő Típus: SAP - 18W01 - 12 modell UK / EU / USA 

 

• Ruha működése 7.4V, az ezt meghaladó feszültség veszélyes, és tönkreteheti a terméket 

• A ruhát nem szabad közvetlenül a bőrre venni, mindig viseljen legalább egy réteg alsó ruházatot.  

Biztonsági teszt 

 

A következő vizsgálati szabványokban tesztelték a ruhát: 

CE jelölés az EK tanácsi irányelv 2004/108/EK 

EN 61000-6-3 : 2007 EN 61000-6-1 : 2007 

Biztonsági értékelés: 

EN 60335-1:2002 + A11 , A1, A12 , A2 , A13 , A14 , A15 EN 60335-2-17:2006 , A1 , A2 

 

CE jelölés az EK tanácsi irányelv 2004/108/EC modellek 

BLZ - B44G74 , BLZB22G74 , BLZ - B33L37 

Elemek teszteltük vizsgálati szabványok EN 61000-6-3 : 2007 EN 61000-6-1 : 2007 

 

Töltők már tesztelték az alábbi vizsgálati szabványok 

EN55013 : 2001 + A1 : 2003 + A2 : 2006 EN 61000-3-2:2000 + A2 : 2005 

 

Ha elolvasta az útmutatót és bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük lépjen kapcsolatba 

velünk a weboldalon található elérhetőségek valamelyikén. 


