
VYHŘÍVANÁ VESTA
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Pečlivě si přečtěte návod k použití, návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
• Používejte pouze odpovídající typ napájecích baterií (tužkové 1,5 V AA)
• Přistroj nenechávejte zapnutý, pokud jej právě nepoužíváte.
• Bateriové boxy chraňte před vlhkem a mokrem.
• Vestu neponořujte do vody.
• Neumísťujte vestu v blízkosti horkých zdrojů (plynové, elektrické hořáky, atd.).
• Nepoužívejte vestu, pokud jeví známky jakéhokoli poškození.
• Opravy svěřte pouze odbornému servisu.
• Nikdy přístroj nerozebírejte.
• Igelitové sáčky z balení výrobku udržujte mimo dosah dětí - nebezpečí udušení.
• Přístroj není dětskou hračkou.
• Nepoužívejte k upevnění vesty jehly, špendlíky, spínací špendlíky, apod.!

Nepoužívejte vestu pro jiné účely než jaké jsou uvedeny v návodu.
Upozornění: Tento přístroj není zdravotnickou pomůckou! 

POUŽITÍ PŘÍSTROJE
Vyhřívaná vesta slouží k elektrickému ohřevu spodní části zad. V zadní části podšívky jsou  
dva topné okruhy, samostatně napájené. Každý okruh má svůj bateriový box na 4 ks 1,5 V 
baterií typ AA. Celkem tedy potřebujete 8 ks 1,5 V AA baterií. Doporučujeme používat alka-
lické nebo dobíjecí baterie

1.  Z vnitřních kapsiček vyjměte oba bateriové boxy a přepínač na jejich zadní části přepněte 
do polohy OFF

2.  Sejměte víka boxů a vložte do každého 4 ks baterií 1,5 typ AA (dbejte na správnou pola-
ritu)

3.  Pokud chcete zapojit topné okruhy přepněte přepínače do polohy ON
4.  Boxy uzavřete a vložte zpět do vnitřních kapsiček.
5.  Vestu si oblékněte, pořádně dotáhněte k tělu pomocí stahovacích šňůr a zapněte  ji po-

mocí zipu

ÚDRŽBA
Aplikujte pouze suché čištění !

Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomic-
ká, přístroj nevhazujte do domovního odpadu, ale zlikvidujte části po celkové demontáži 
zařízení s ohledem na dodržení požadavků předpisů pro ochranu životního prostředí. Ba-
terie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterii. 
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CZ 2

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu jednotlivých komponentů dle technických možnosti 
a případného  dalšího vývoje výrobku.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. 
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v 
návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:
-  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů 

podléhajících běžnému opotřebení … )
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhod-

ným použitím apod.)
-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, ne-

vhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškoze-
ní při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.


