
Til

Batteri

Tænd/

sluk

Jakken har varme på bryst og ryg. 

Varmen aktiveres på knap ved bryst

Baterierne ligger bag ved den venstre lomme

Vesten har varme på ryg og lænd

Varmen aktiveres på venstre lomme

Batterierne ligger i den venstre lomme

Begge jakker er vind- og vandtætte.

Varmen aktiveres kun, hvis begge batterier er tilsluttet.

Se mere på www. thermojacket.eu (engelsk)

Luk lynlåsen til batteriet. Vask kun i hånden. Må ikke renses på renseri. Brug en mild sæbe 

og vask nænsomt. Lufttørres. Må ikke komme i tørretumbler eller lægges på radiator eller

andre varmekilder. Må ikke stryges. 

Opladning og anvendelse

Opbevar det hele i et koldt og tørt rum. 

Brug kun den originale oplader.

Træk ikke i jakken/vesten, og undgå at den får huller. 

Lad jakken/vesten tørre helt, før de bruges igen. 

Vaskeinstruktion

Vedligeholdelse
Tag batterierne ud, når du ikke bruger jakken/vesten. Skal du ikke bruge den i længere

tid, så sørg for, at batterierne kun er opladt i 30 minutter, når du lægger dem væk. Oplad 

igen i 30 minutter efter 3 måneder, hvis de ikke er blevet brugt, da det forlænger batteriets

levetid. Batteriet kan holde til 500 opladninger uden forringelser. 

Grøn: 34 grader og en batterilevetid på 4-5 timer

Gul: 39 grader og en batterilevetid på 3-4 timer

Rød: 44 grader og en batterilevetid på op til 2 timer. 

Varmen løber langs fingrene svarende til det grå stof, samt på oversiden af hånden. 

Det tager ca. 9 timer at oplade batterierne. Oplad begge batterier samtidig. Opladeren lyser

rød mens den oplader, og grøn når den er færdig. Stik batterikablet fra jakken i batteriet, 

og læg det ned i lommen med lynlås. Levetiden på batteriet afhænger af temperaturen du

vælger samt vejret. Du aktiverer varmen ved at trykke med et konstant tryk i ca. 3-5 sekunder 

på tænd/sluk knappen. Her kan du vælge 3 varmeindstillinger:

Thermojakke eller thermovest med varme 


