
                                 

 

 

 
BRUKSANVISNING OPPVARMEDE KLÆR 

 

Instruksjon for første gangs bruk 
Lad opp de medfølgende batteriene helt (+/- 6-7 timer) før bruk. Ta batteriene av produktet før 
du lader dem. Etter at batteriene er ladet opp plugger du dem inn i produktet (oppvarmet genser 
med glidelås, oppvarmet bodywarmer, oppvarmet sovepose, etc. og legger dem i lommene 
som er tiltenkt dette. Lukk lommene så ikke batteriene faller ut. 

Når er batteriene ladet opp? 
Mens batteriene lades blinker det en rød lysdiode langsomt på batteriet. Når batteriene er helt 
oppladet vil lampen lyse permanent. Batteriet er nå klart til bruk.  

Slik fungerer betjeningen av varmen. 

• Trykk lenger enn 3 sekunder på på/av-knappen for å koble inn batteriet. Den røde 
lysdioden vil nå lyse. 

• Du stiller inn  ønsket effektnivå ved å trykke 1, 2 eller 3 ganger på denne knappen. 

• Hvis du trykker inn knappen i 3 sekunder igjen, vil batteriet slå seg av. 

Batteriets varighet ved forskjellige effektnivåer: 

• Batteri 7,4 V 2200 mAh: laveste nivå: 6 timer – mellomste nivå: 4,5 timer – høyeste 
nivå 3 timer 

• Batteri 7,4 V 2600 mAh: laveste nivå: 7 timer – mellomste nivå: 5 timer – høyeste 
nivå 3,5 timer 

Dette er gjennomsnittstider og er avhengig av eksterne faktorer som utetemperatur. 

Forholdsregler for bruk og vedlikehold 

• Koble umiddelbart fra batteriet hvis du føler smerte eller ubehag. 

• Må ikke brukes ved helseproblemer eller dårlig helse (hjerteproblemer, pacemaker 
etc.) 

• Ikke la batteriene lade uten tilsyn, og ikke lad dem i mer enn 5 timer. 

• Bruk kun de medfølgende batteriene. 

• Vi anbefaler å vaske produktet for hånd i lunkent vann (15-30 °C) for å opprettholde 
levetiden til de elektriske kretsene. Fjern batteriet før du vasker hanskene. Må ikke 
tørkes i vaskemaskinen eller i tørketrommel. 



                                 

 

 

• Batteriet kan lades opp og ut ca. 400 sykluser. Hvis de ikke skal brukes over en 
lengre periode, anbefales det å lade dem opp hver 3. måned så de holder seg i god 
stand. 

• De skal ikke oppbevares på et sted der temperaturen faller under -20 °C eller stiger til 
over 60 °C. 

• De må aldri befinne seg ved en sterk varmekilde, dette kan skade batteriene. 

• Må ikke brukes hvis de elektriske elementene (batteri / krets / varmesystem) er 
skadet. 

Resirkulering 
Kast batteriene på samme måte som vanlige batterier (miljøstasjon, innsamlingspunkt for 
spesialavfall). 

 

 


