
Tisztelt Vásárlónk!

  Örömünkre szolgál, hogy a Heatlucky terméket választotta és bízunk benne, hogy használata 
során elégedett lesz. A sérülések, valamint a készülék esetleges meghibásodásának elkerülése 
érdekében, kérjük, figyelmesen olvassa el kezelési és használati útmutatónkat.

A TERMÉK PACEMAKERREL NEM HASZNÁLHATÓ!

A fűthető ruházatok (termékek) használatánál, ha úgy érzi túl meleg, bizsergő érzése van, 
esetlegesen bőrpír keletkezik kapcsolja ki a készüléket vagy váltson alacsonyabb fűtési fokozatra 
ezzel is elkerülve az esetleges égési sérüléseket.

A termékeket 6 év alatti gyermekek ne használják. Ne használja alvás közben, vagy egyéb szer 
hatása alatt, mint például alkohol vagy gyógyszer. Égési sérülés veszélye miatt!

Mindig ellenőrizze a készüléket, és a kiegészítők hibátlan állapotát használat előtt. Ne használjon 
sérült készüléket vagy sérült tartozékokat. A sérült, kilyukadt vagy duzzadt akkumulátort semmilyen 
körülmények között sem szabad tölteni! (tegye biztonságos helyre) Ha ilyet tapasztal kérjük 
vegye fel velünk a kapcsolatot a weboldalon levő elérhetőségeink valamelyikén. Ha a használat 
során, furcsa szagot, hangot, füstöt, esetleg folyadékot észlel, hagyja abba azonnal a termék/
ek használatát.

Ne szedje szét, ne módosítsa vagy javítsa a készüléket/terméket. Csak a gyártó/forgalmazó által 
jóváhagyott/előírt akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használja.

Ne merítse a ruházatot vízbe, ha csatlakoztatva van az akkumulátor. Az akkumulátor időjárásálló, 
nem vízálló!

Kerüljük a 180 ° F (80 ° C) feletti hőmérsékletet, mert az akkumulátorok felrobbanhatnak magas 
hő- és tűzálló környezetben. Az elhasznált akkumulátorokat az erre kijelölt gyűjtőkbe dobják.

A terméket tartsa távol kisgyermekektől, mert apró alkatrészeket tartalmaz, amelyet esetleg 
lenyelhetik. Mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az akkumulátort, ha nem használja, hogy 
megakadályozzák a túlzott felmelegedését a terméknek.

A fentiek ismeretében a nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett meghibásodásból 
eredő károkért, sérülésekért felelősséget nem vállalunk és a garancia elvesztését vonja maga után.

Használati útmutató

fűthető nadrág



A termék üzembe helyezése:

      Első lépésként töltse fel az akkumulátort. 5-6 óra töltés után a töltőn lévő indikátor led zölden fog 
világítani, mely jelzi a teljes feltöltést. (Ne távolítsa el az akkumulátoron levő fekete burkolatot!)  

      A feltöltés után csatlakoztassa az akkumulátort a  nadrág bal oldali  zsebében található kábel 
csatlakozóhoz és tegye bele a zsebbe.     + 

    Ezután kapcsolja be a mellkas bal oldalán elhelyezett bekapcsoló gombbal, úgy hogy 3 
másodpercig nyomva tartja. 

     Válasszon ki egy hőmérséklet beállítást. Nyomja meg a “MODE” (bekapcsoló) gombot egyszer 
röviden. Piros (magas), kék (közepes) zöld (alacsony) fokozat.  

      A bekapcsoló gombon elhelyezett 4 led fény mutatja a pillanatnyi akkumulátor töltöttségét.  

      A kikapcsoláshoz nyomja meg a “MODE” (bekapcsoló) gombot 3 másodpercig.  

      A termék tisztítása:  A mosás előtt, kérjük vegye ki az akkumulátort a zsebből és húzza ki
      a csatlakozót, majd helyezze vissza a zsebbe. A termék 30-40 C° fokon mosógépben mosható.
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