Thermo Soles

Fűthető termékek

töltse, majd háromhavonta ismételje meg a 30 perces töltési
eljárást.
Újabb használatbavétel előtt töltse fel ismét teljesen az akkumulátorokat.

Karbantartás
„A fűthető termékek használatát nem javasoljuk
műszálas ruhákkal együtt!”

Termékjellemzők

A csomagolásában a fűthető termékeken kívül lítium-ion polimer
akkumulátorok és akkumulátortöltő is található. Az akkumulátorokat első használatbavétel előtt 8 órán át teljesen fel kell tölteni.
A töltőkábel csatlakozódugaszait illessze az akkumulátorok csatlakozóaljzataiba, majd csatlakoztassa az adaptert az elektromos
hálózat fali aljzatához. A fűtési idő meghosszabbításához tartalékakkumulátorok beszerzésére is lehetőség van.
Az első teljes feltöltés után az akkumulátorok töltése, töltöttségi
állapottól függően, kb. 8 órát igényel. A töltő gondoskodik az
akkumulátorok töltés alatti megfelelő védelméről és garantálja a
hosszú élettartamukat. Túltöltés nem fordulhat elő.
Ha a töltő töltés közben bármilyen rendellenességet észlel, biztonsági töltés funkcióra kapcsol át, ami a töltési idő megnövekedéséhez vezet.
Töltés közben az adapteren lévő töltésjelző LED vörösen világít,
majd a teljes feltöltés elérése után a zöldre változik a színe. A
töltés végeztével húzza ki a töltőt a konnektorból és töltőkábelt
válassza le az akkumulátorokról. Helyezze az akkumulátorokat az
akkumulátortartókba, húzza össze a zipzárakat vagy hajtsa le a
tépőzárakat.
A fűthető termékek használatához nyissa be az akkumulátortartókat, csatlakoztassa a bennük található kábeleket az akkumulátorok aljzataihoz. Tegye vissza az akkumulátorokat a helyükre és
húzza össze a zipzárakat vagy zárja össze a tépőzárakat.
A fűtés az ON/OFF (BE/KI) kapcsoló kb. 3 másodpercig tartó
lenyomásával indítható el. A kapcsolóegységen lévő LED villogásba kezd, majd kb. 5 perc múlva folyamatos fehér fényre vált
át.
A fűtési hőmérséklet a kapcsoló vezérlőgombjának lenyomásával
és felengedésével állítható be.
• L – Kék vagy zöld LED (34°C-os fűtési hőmérséklet, kb. 4-5
órán át.
• M – Fehér vagy sárga LED (39°C-os fűtési hőmérséklet, kb.
3-4 órán át).
• H – Vörös LED (44°C-os fűtési hőmérséklet, kb. 2 órán át).
Kérjük, ne feledje, hogy az aktuális fűtési időtartam nagyban függ
a környezet hőmérsékletétől. A lítium-ion akkumulátorok maximális tárolási kapacitásokat csak többszöri töltés-lemerülés ciklus
után érik el! A fűtési idő meghosszabbításához tartalékakkumulátorok beszerzésére is lehetőség van!
A fűtés kikapcsolása az ON/OFF kapcsoló több másodperces
nyomva tartásával érhető el. Sikeres kikapcsoláskor a LED fénye
kialszik. Ha a fűtőegység nincs használatban, mindig húzza ki a
csatlakozókábeleket az akkumulátorokból és az akkumulátorokat
helyezze vissza a tartójukba (ha a lecsatlakoztatás közben kivette
volna belőlük az akkumulátorokat).
A magas minőségű 3800mAh-ás lítium-ion polymer akkumulátorokat (memóriaeffektustól mentesek!), nem károsítja a gyakori
újratöltés. Összesen kb. 500 lemerülés-újratöltés ciklust bírnak
elviselni!
FIGYELEM! A fűthető termékek csak akkor működőképesek, ha
mindkét akkumulátor fel van töltve!
TÁROLÁS
Amennyiben a fűtőegységet hosszabb ideig nem kívánja használni, tároláshoz az akkumulátorokat nem ajánlott teljesen feltölteni.
Tárolás előtt a teljesen lemerült akkumulátorokat csak 30 percig

• Kapcsolja ki a fűtőegységet, ha nem használja.
• Mindig húzza ki az akkumulátorokból a csatlakozókat, ha a
fűtőegység nincs használatban.
• Tiszta, hűvös, száraz helyen tárolja a fűthető terméket és tartozékait.
• Csak eredeti töltőt és kiegészítőket használjon.
• A húzó és csavaró erőhatások tönkreteszik a fűtőegységet.
• Ne vágja el és ne lyukassza ki a fűthető terméket.
• Töltéskor az akkumulátorok alatt és közelében ne legyen semmilyen éghető anyag, nyílt láng vagy magas hőmérsékletű tárgy.
A töltést felügyelet mellett végezze.
• A megadott hőmérsékleti értékek közvetlenül a fűtőegységek
felületén mért adatok.
• Ne végezzen vegytisztítást.
• Ne vasalja ki a terméket.

Tisztítás

• Tisztítás előtt távolítsa el az akkumulátorokat.
• Húzza össze és nyomja össze az akkumulátortartó zipzárját és
tépőzárát.

Hasznos tudnivalók

Amennyiben úgy érzi, hogy a készülék nem fűt megfelelően,
hajtsa végre az alábbiakat:
• Töltse fel teljesen az akkumulátorokat.
• Kapcsolja be a fűtőegységet a BE/KI (ON/OFF) kapcsoló három
másodpercig tartó lenyomásával. A sikeres bekapcsolásról a
világító LED ad tájékoztatást.
• Tegye 5-10 percre hűtőszekrénybe a fűthető terméket.
• Ellenőrizze ismét a LED-eket miután kivette a hűtőszekrényből a
fűthető terméket.
• Ha világít a LED és a termék, fűtés üzemmódban van, kb. 1
perc elteltével éreznie kell a meleget.

Az elhasználódott termékek és akkumulátorok elhelyezése
Az elhasznált termékek és akkumulátorok nem keverhetők normál
háztartási hulladékok közé, mert egészségre és környezetre
veszélyes összetevőket is tartalmaznak az újrahasznosítható
anyagok mellett! Az elhasznált termékeket és akkumulátorokat
adja le a megfelelő gyűjtőpontokon vagy helyezze a kijelölt gyűjtőedényekbe!

A csomagolás tartalma
• 1db fűthető termék
• 1db hálózati töltő
• 3800 mAh-ás lítium-ion polimer akkumulátorok
• 1db használati útmutató

Műszaki adatok

• 3800 mAh-ás lítium-ion polimer akkumulátorok
• Akár 5 órás fűtési időtartam
• Hőmérséklet: 34°C és 44°C között szabályozható

Garancia

Gyártó által vállalt garancia: 2 év
Egységár függő fogyasztói jótállás: 10.001 Ft - 100.000 Ft - 12
hónap. 100.001 Ft - 250.000 Ft - 24 hónap, 250.001 Ft-tól: 36
hónap. Fogyasztónak NEM minősülő személyek (például de nem
kizárólag Gazdálkodó Szervezetek) számára: 6 hónap kellékszavatosság.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria
Kft fordította Önnek!
1

Fűthető zokni
• Felhasznált anyagok:
Zokni: 85% poliakril, 10% nejlon, 5% elasztán
Fűtőegység: „Thermo Wire” fűtőszál

Fűthető aláöltözet
Felső
• Felhasznált anyagok:
Hátrész: 65% poliészter, 25% pamut, 10% elasztán
Karok és elülső rész: 90% poliészter, 10% elasztán
Fűtőegység: „Thermo Wire” fűtőszál

Fűthető aláöltözet
Alsó
• Felhasznált anyagok:
Alsó: 90% poliészter, 10% elasztán
Fűtőegység: „Thermo Wire” fűtőszál
A hosszabbító kábellel ellátott akkumulátortartó külső vagy belső
kabátzsebben is hordható.
Háromféle elhelyezési lehetőség.
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Gyártói információ:
ThermoSoles

Fűthető mellény
• Felhasznált anyagok:
Külső rész:100% poliészter
Belső rész: 80% poliészter, 20% pamut
Fűtőegység: 100% „Carbon Fiber” fűtőszál
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