
INNEHÅLL

• 1 par vattentäta värmehandskar/vantar i hög kvalitet.

• 2 st uppladdningsbara 2600 mAh/3,7 V Li-jonbatterier.

• USB-laddkabel.

SÄKERHET

• Iakttag allmän försiktighet vid användande av produkten. 

• Produkten är ingen leksak, barn bör enbart använda handskarna 
under tillsyn av en vuxen.

• Använd inte om laddkabeln eller batteriet är skadade. 

• Använd inte värmefunktionen om fodret är vått.

• Låt inte värmeelementen röra vid bar hud.

• Använd alltid laddkabeln som följer med produkten. En laddare som 
är lämplig för en typ av batteri kan skapa brandrisk när den används 
med ett annat batteri.

ANVÄNDNING

• Ladda batterierna i 8 timmar före första användning genom att först 
ansluta kablarna till uttagen på batterierna. Anslut därefter laddaren 
till ett uttag. Efter den första laddningen är normal laddningstid 
upp till 8 timmar. Li-jonbatterierna når full effekt efter att ha varit 
fulladdade och helt tömda flera gånger. Batterierna skadas inte av 
frekvent laddning och kan laddas om ca 500 gånger. 

Ungefärlig drifttid:

Batteritid
Låg temp 330 min
Mellan temp 210 min
Hög temp 110 min

• Under laddning blir indikatorlampan på laddkabeln röd och växlar 
sedan till blått när laddningen är klar. Koppla bort laddaren när 
batterierna är fulladdade och koppla loss kablarna. Förvara  
batterierna i batterifickan och stäng kardborreband och dragkedja.

• Vid användning, öppna batterifickan och anslut kablarna. Stäng  
sedan kardborreband och dragkedja.

• Uppvärmningsläget Pre-heat aktiveras automatiskt genom att trycka 
på knappen i ca 3 sekunder tills den blinkar rött. Efter ca 5 minuter 
har mellan temp-läget uppnåtts och knappen lyser med ett vitt sken. 

• Justera temperaturen genom att trycka på knappen. 

Blått sken • Låg temp

Vitt sken • Mellan temp

Rött sken • Hög temp

Pre-heat-läge • För att snabbare komma upp till mellan temp,  
aktiveras automatiskt vid start.

• Stäng av produkten genom att trycka på knappen flera sekunder 
tills lampan släcks. Koppla alltid ur batterierna när produkterna inte 
används och förvara dem i batterifickan. 

SKÖTSEL OCH FÖRVARING

• Avlägsna batterierna före tvätt. Tryck in kabeln i batterifickan och 
stäng kardborreband och dragkedja. 

• Endast handtvätt, följ tvättråd på produkten.  

• För bästa prestanda rekommenderas att inte ladda batterierna fullt  
om produkten inte ska användas under en längre tid. 


