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BEMUTATKOZÓ

Kedves Heatlucky fűthető ruha felhasználó!

Örömünkre szolgál, hogy a saját márkás-,  
újratölthető lítium elemekkel működő, fűthető 
ruházatot választotta.
Reméljük, hogy a fejlett technológiánk a hideg 
téli órákban kényelmes meleg érzést biztosít 
majd.
Annak érdekében, hogy a termék hosszú 
élettartamát fenntartsuk és helyes használatát 
megismerjük, kérjük, vegye figyelembe ezt a 
felhasználói kézikönyvet.
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BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 

• A balesetek elkerülése végett, kérjük figyelmesen olvassa el a mellékelt 
tájékoztatót!

• A fűthető ruházat felhasználóinak figyelniük kell egy esetleges égés korai 
jeleire. Ha hőérzékenységet érez, vagy ha a bőr vörösre vált, felmerül az

• égési sérülés veszélye. Kapcsolja ki azonnal a készüléket, és hagyja 
abba a használatát. Forduljon orvoshoz, ha úgy gondolja, hogy égést 
szenvedett el.

• Ne engedje, hogy 6 évnél fiatalabb gyermekek, vagy szellemi 
fogyatékosok használják a készüléket. Ne használja alvás közben, vagy ha 
kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Különösen óvatosan 
használja az eszközt, ha olyan tevékenységeket végez, mint a vezetés, a 
lovaglás, a kerékpározás, a kocogás és így tovább. Égésveszély!

• Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket és a tartozékokat, hogy 
van-e rajtuk sérülés.

• Ne használjon sérült eszközt vagy sérült tartozékot. A sérült, kilyukadt 
vagy megduzzadt akkumulátort NEM szabad feltölteni. Helyezze az 
akkumulátort tűzálló tartályba és dobja ki. Ha furcsa szagokat, hangokat, 
füstöt, folyadékokat észlel, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

• Ne szerelje szét, módosítsa vagy javítsa a készüléket. Használja a gyártó 
által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat.

• Ne merítse a készüléket vízbe, amikor az az akkumulátorhoz csatlakozik.
• A készülék időjárásálló, nem vízálló. NE merítse a töltőt vízbe!
• Kerülje a 80 ° C-nál magasabb hőmérsékletet. Az elemek felrobbanhatnak 

magas hőmérsékleten és tűz közelében. A használt elemeket a helyi 
törvények és előírások szerint kell ártalmatlanítani.

• A készülék zavarhatja az egyéb elektronikus eszközöket, például a 
szívritmus-szabályozót és így tovább. Ne használja, ha Ön hőmérsékleti 
érzékenységben szenved. Használat előtt forduljon orvosához.

• Tartsa a terméket kisgyermekek elől elzárva, mivel kis részeket tartalmaz, 
amelyek lenyelhetők.

• Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elemeket/akkumulátort, 
ha nincs használatban vagy felügyelet alatt. A nem rendeltetésszerű 
használat, illetve hibás termék használata során keletkezett károkért 
felelősséget nem vállalunk!
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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 burko-
latot!)  

   A feltöltés után csatlakoztassa az akkumulátort a  ruha jobb 
oldalán lévő zsebben 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.

●

●

●

●

●

●

●

fűthető póló

Figyelmeztetés! A termékben 
rejtett/bevarrt vezetékek 

vannak, ezért le-és felhúzáskor, 
kérjük ezt tartsák szem előtt. A 

túlzott nyújtás esetlegesen ezek 
szakadását eredményezik, mely 

garanciavesztéssel jár.
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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 burko-
latot!)  

   A feltöltés után csatlakoztassa az akkumulátort a  ruha jobb 
oldalán lévő zsebben 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.

●

●

●

●

●

●

●

fűthető nadrág

Figyelmeztetés! A termékben 
rejtett/bevarrt vezetékek 

vannak, ezért le-és felhúzáskor, 
kérjük ezt tartsák szem előtt. A 

túlzott nyújtás esetlegesen ezek 
szakadását eredményezik, mely 

garanciavesztéssel jár.
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A termék üzembe helyezése:

Töltse a mellény akkumulátorát addig, amíg a töltő zöldre 
nem vált. Egy üres akkumulátor töltési ideje általában 4-6 óra.

Óvatosan csatlakoztassuk a töltőt a mellényhez.

Kapcsolja be (és kapcsolja ki) a mellényt az ON/OFF gomb 
legalább 3 másodperces megnyomásával.

Válassza ki a kívánt fűtési módot a gomb egyszeri gyors meg-
nyomásával.

A nyomógomb színe mutatja a beállított fűtési fokozatot. Piros 
(magas hőfok) 65 fok, Kék (közepes hőfok) 55 fok, Zöld (ala-
csony hőfok) 45 fok

A nyomógombon található 4 kicsi Led fény mutatja az akku-
mulátor aktuális töltöttségi szintjét.

●

●

●

●

●

●

fűthető mellény

Figyelmeztetés! A termékben rejtett/bevarrt vezetékek 
vannak, ezért le-és felhúzáskor, kérjük ezt tartsák szem 

előtt. A túlzott nyújtás esetlegesen ezek szakadását 
eredményezik, mely garanciavesztéssel jár.
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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 burko-
latot!)  

   A feltöltés után csatlakoztassa az akkumulátort a  ruha jobb 
oldalán lévő zsebben 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.  

   

●

●

●

●

●

●

fűthető kesztyű

Figyelmeztetés! A termékben rejtett/bevarrt vezetékek vannak, 
ezért le-és felhúzáskor, kérjük ezt tartsák szem előtt. A túlzott 
nyújtás esetlegesen ezek szakadását eredményezik, mely 

garanciavesztéssel jár.
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A Power bank használata

    Csatlakoztassa a power bankot A termékben levő USB csatlakozóval.

Röviden nyomja meg az on/off gombot a bekapcsoláshoz, a piros 
ledek bekapcsolnak, melyek a fűtési fokozatot jelzik.

Működés közben nyomja meg hosszan 3 másodpercig az on/off 
gombot a fűtési hőmérséklet beállításához: 3 fény - magas, 2 fény - 
közepes, 1 fény - alacsony

Működés közben a bekapcsoló gomb rövid megnyomásával a kék 
ledek jelzik a töltöttségi szintet 1 led <0-25%>; 2 led <26-50%>; 3 led 
<51-75%>; 4 led <75%

Megjegyzés: Ha 3 piros lámpa villog, a távirányító párosítás létrejöttét 
jelenti, a bekapcsoló gomb rövid megnyomásával a legmagasabb 
hőmérsékleten üzemeltethető.

   Vezérlés a távirányítóról (távvezérlő)

A távvezérlő, rövid megnyomásával III gomb, a „legnagyobb” 
hőmérsékleten működik a fűtőszál (3 piros lámpa világít); Ismét 
röviden nyomja meg a II gombot, hogy átváltsunk a „közepes” 
hőmérsékletre (2 piros lámpa világít); Ismét röviden nyomja meg az  
I  gombot, hogy elérjük az „alacsony” hőmérsékletet (1 piros lámpa 
világít); Ismét röviden az on/off gomb megnyomásával kapcsolja ki 
a készüléket.

●

●

fűthető zokni
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   Töltés
Töltés teljesítménye: 5V 1A 1 kék led villog: 0-25% teljesítmény; 2 kék 
led villog 26-50% -kal; 3 kék led villog: 51-75%; 4 kék led villog: 76-100% 
a töltöttség

   Párosítás a távirányítóhoz
Kikapcsolt állapotban nyomja meg hosszan a power bank on/off 
gombját 5 másodpercig, amíg a piros lámpák villogni nem fognak, 
majd ezután nyomja meg hosszan a távvezérlő valamelyik gombját. 
Ezután a piros ledek, ha nem villognak a párosítás megtörtént.

   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.

A nem használt power bankot  
a hosszabb élettartam miatt 3 havonta töltse fel!

fűthető zokni elemtartóval
Tegye be az AA elemeket vagy az újra tölthető elemeket a 
csomagban található elemtartó boxba és csatlakoztassa a 
boxhoz vagy az akkumulátorhoz. majd ezután helyezze a boxot 
a zokni felső részén található zsebbe. Nyomja meg a kapcsoló 
gombot amíg a led nem világít. Kikapcsoláskor addig nyomja 
amíg a led ki nem alszik.

Figyelmeztetés!

Teljesítmény: 5W/4,5V DC vagy 3W 3,6V DC

A csomag nem tartalmazza a tölthető akkumulátorokat. 
Ajánlott az AA újratölthető elemek használata. A hosszabb 
üzemidő és szabályozható hőfok elérése érdekében 
javasoljuk az opcióként rendelhető BLT002-es cikkszámú 
3000 mAh-s akkumulátort, mellyel a várható üzemidő (fűtési 
fokozattól függően) 4-6 óra. (más akkumulátorral a termék 

●

●

●

Figyelmeztetés! A termékbenn rejtett/bevarrt vezetékek vannak, 
ezért le-és felhúzáskor, kérjük ezt tartsák szem előtt. A túlzott 
nyújtás esetlegesen ezek szakadását eredményezik, mely 

garanciavesztéssel jár.
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nem használható, ellenkező esetben a garancia nem 
érvényesíthető)

Ha 3000 mAh-s lithium-polimer akkumulátort használ a boxra 
nincs szükség. Az újratölthető akkumulátorokkal a fűtőbetét 
hőfoka szabályozható.

A zokni 30 fokon mosható, de mosás előtt  
az akkumulátort távolítsa el.

Figyelmeztetés! A termékben rejtett/bevarrt vezetékek vannak, 
ezért le-és felhúzáskor, kérjük ezt tartsák szem előtt. A túlzott 
nyújtás esetlegesen ezek szakadását eredményezik, mely 

garanciavesztéssel jár.
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fűthető zokni  
újratölthető Li-ion akkumulátorral  
Üzembe helyezés:

Töltse fel az akkumulátorokat a dobozban található hálózati 
töltővel. A teljes töltöttség 5-6 óra.

Ezután dugja be  a zokniban  levő csatlakozót az akkumulátorba 
és a bekapcsoló gomb 2 másodperces megnyomása után 
a piros led (magas hőfok) folyamatosan világítani fog.  
A bekapcsoló gomb rövid megnyomása után narancssárga 
led (közepes hőfok) világit, majd ismételt megnyomás után 
zöld led (alacsony hőfok) világit. A kikapcsoláshoz újra nyomja 
meg a gombot. 

A zokni 30 fokon mosható, de mosás előtt az 
akkumulátort távolítsa el.

Figyelmeztetés! A termékben rejtett/bevarrt vezetékek vannak, 
ezért le-és felhúzáskor, kérjük ezt tartsák szem előtt. A túlzott 
nyújtás esetlegesen ezek szakadását eredményezik, mely 

garanciavesztéssel jár.
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fűthető zokni  
gumis bevonatú akkumulátoros zokni 
távirányítóval 
Akkumulátor töltöttsége:

Nyomja meg egyszer a bekapcsoló gombot – a ledek 3 szor 
felvillannak
• 3 villogó led – a töltöttség 67-100% között van
• 2 villogó led – a töltöttség 34-66% között van
• villogó led – a töltöttség 1-33% között van 

Az akkumulátort töltse fel teljesen, melynek ideje 5-6 óra.  
A használaton kívüli akkumulátort 3 havonta töltse fel a 
hosszabb élettartam elérése érdekében.

Üzembe helyezés folyamata:

1. Csatlakoztassa a zokni patentjeit az akkumulátoron levő 
3 patenthez. A középső patentnek nincs funkciója csak az 
akkumulátor és a zokni közti kapcsolat erősítésére szolgál.

2. Nyomja meg a távirányítót a zokni működtetéséhez.
Ha a hőfokot kézzel szeretné szabályozni, kérjük nyomja meg a 
gombot az akkumulátoron 1 másodperc nyomva tartás után 
tudja változtatni a fűtési hőfokot.

A nyomva tartás ideje 1 másodperc legyen, ne pedig egyszer 
megnyomás.

A zokni 30 fokon mosható, de mosás előtt az 
akkumulátort távolítsa el.

Figyelmeztetés! A termékben rejtett/bevarrt vezetékek vannak, 
ezért le-és felhúzáskor, kérjük ezt tartsák szem előtt. A túlzott 
nyújtás esetlegesen ezek szakadását eredményezik, mely 

garanciavesztéssel jár.
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Anyaga: 36% pamut, 45% műszál, 16% polyester, 5% spandex

Méretek: S/M: 36-40, L/XL:41-45

Műszaki jellemzők:

fokozatok kimenő 
teljesítmény hőfok üzemidő

High 100% 55 °C 4 óra

Med 66% 45 °C 6 óra

Low 33% 35 °C 12 óra

Tartozékok:

* távirányító
* egy pár akkumulátor 3,7V/2500 mAh
* egy pár zokni használati útmutatóval.
* Duál USB-s töltő






