
Instrukce

Vyjměte z obalu Thermo Vestu spolu s  bateriemi a adaptérem. 

Baterie nejsou nabité a musí být dobíjeny po 8 hodin před prvním použitím vesty.

Po prvním dobití baterie trvá obvyklé nabití přibližně až 8 hodin. Čas dobíjení se odvíjí od

skutečného stavu baterie.

LED světlo na adaptéru během nabíjení  zčervená,  po úplném dobití se barva změní  na

zelenou. Když jsou baterie plně dobité, odpojte nabíječku a baterie založte do určeného

prostoru ve vestě.

Při používání vesty otevřete kapsu a pevně připojte kabely k baterii.
Režim vyhřívání se aktivuje stisknutím tlačítka ON/OFF po dobu 3 vteřin. Led světlo se poté
rozbliká a rozsvítí, čímž indikuje proces ohřevu.
Teplotu ohřevu je možné nastavit stisknutím ovládacího tlačítka.

Light – Zelené světlo (34°C/93°F s přibližnou dobou ohřevu 4 – 5 hodin)
Medium – Žluté světlo (39°C/102°F s přibližnou dobou ohřevu 3 – 4 hodin)
High – Červené světlo (44°C/111°F s přibližnou dobou ohřevu až 2 hodiny)

Upozorňujeme, že skutečná doba ohřevu závisí na okolní teplotě. Baterie dosáhnou plné
kapacity poté, co jsou několikrát zcela vybité a nabité. Pokud vyžadujete delší dobu ohřevu,
je možnost dokoupit náhradní baterie.

Thermo Vestu vypínejte  přidržením tlačítka ON/OFF.  Vždy odpojte  baterie,  pokud vestu
nepoužíváte.

Vysoce kvalitní baterie Li-lon Polymer 2.700 mAh nelze poškodit pravidelným nabíjením a
mohou být dobity přibližně 500krát. 

*****************************************

VAROVÁNÍ:
Thermo Vesta funguje pouze v případě, kdy jsou obě baterie nabité.

SKLADOVÁNÍ:
Pro dosažení nejlepšího výkonu je doporučeno baterie plně nedobíjet, pokud Thermo Vestu
delší dobu nepoužíváte.  Dobíjejte pouze 30 minut a po 3 měsících baterie opět dobíjejte
po dobu 30ti minut!

Před opětovným použitím Thermo Vesty baterie zcela dobijte.



NÁVOD NA ÚDRŽBU:

• Vypínejte Thermo Vestu pokud ji nepoužíváte
• Vždy po použití Thermo Vesty odpojujte baterie
• Skladujte Thermo Vestu na čistém a suchém místě
• Vždy používejte originální adaptér k dobíjení Thermo Vesty
• Nepoškozujte ohřívací prvky nadměrným roztahováním či kroucením materiálů
• Neřezejte či jinak mechanicky nepoškozujte Thermo Vestu
• Teploty byly měřeny přímo na ohřívacích prvcích
• Nedávejte do čistírny
• Nežehlit

UŽITEČNÉ INFORMACE:

Proveďte následující test, pokud máte pocit, že Thermo Vesta správně neohřívá:

Plně dobijte produkt.
• Zapněte  produkt  stisknutím  tlačítka  ON/OFF  po  dobu  3  sekund,  až  LED  světlo

zezelená.
• Vložte Thermo Vestu do ledničky na 5 – 10 minut.
• Po vyjmutí z ledničky zkontrolujte LED světlo na Thermo Vestě. 
• Pokud je světlo zapnuté, pak je produkt v ohřívacím módu a měli by jste teplo pocítit

přibližně během jedné minuty.

LIKVIDACE THERMO VESTY:

Vzhledem k ochraně životního prostředí  nikdy nevyhazujte  Thermo vestu do směsného
odpadu. Stejně tak baterie a nabíječka nepatří do komunálního odpadu.

Použité baterie mohou obsahovat jedovaté látky, které by při nesprávné likvidaci  mohly
ohrozit  životní  prostředí  či  Vaše zdraví.  Dále  baterie  obsahují  důležité  suroviny,  (železo,
zinek, mangan nebo nikl) které mohou být recyklovány. Použité baterie vyhazujte na místa
k tomu určených.




