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Användning
LADDA UPP VÄRMAREN
1. Ladda värmaren med den medföljande USB kabeln. 
Kabeln kopplas till en USB strömkälla, t.ex. en dator eller 
adapter för 220V eller 12V cigguttag (medföljer ej). 
Laddningslampan lyser rött under laddning. Handvärmaren 
ska vara avstängd under laddningen.
2. När laddningslampan lyser grönt är laddningen klar. 
Laddningen tar ca 2 timmar.

AKTIVERA VÄRMAREN
1. Tryck ner ON/OFF knappen, nu värms handvärmaren upp 
och grön lampa lyser.
2. Efter en stund slocknar den gröna lampan. Detta innebär 
att handvärmaren har nått 40°C och tillfälligt slutar tillföra 
värme. När värmarens temperatur understiger 40°C aktiverar 
termostaten värmeelementet igen.

OBSERVERA
1. När handvärmaren har ca 15 % batterikapacitet kvar 
tänds den röda lampan för att rekommendera/uppmana till 
uppladdning.
2. När handvärmaren inte längre skall användas trycker man 
in ON/OFF-knappen för att stänga av den.

SPECIFIKATIONER
Strömkälla:  Laddas via mini USB-port (5V 600mAh)
Inbyggt batteri: Special Lithium-ion batteri
Laddtid: Ca 2h
Användning: Värmer i upp till 3h
Temperatur: Ca 40°C (termostatstyrd)
Storlek: 90X40X8 (mm)
Vikt: 48g

•   Grön LED indikerar att  
  enheten värms upp.
•   Släckt LED indikerar att  
  enheten håller ca 40°C.
•   Blinkande Röd LED 
 indik erar att enheten har  
 mindre än 15% batterikapacitet. 

•  Röd LED indikerar att enheten  
 laddas.
•  Grön LED lyser när enheten är  
 fulladdad.

Bruksanvisning
Tack för att ni valde vår produkt. För optimal prestanda och 
säkerhet, vänligen läs igenom denna bruksanvisning nog-
grant innan användning.
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VIKTIG INFORMATION!
1. Ladda upp handvärmaren enligt anvisningar innan du 
använder den första gången.

2. Hantera handvärmaren försiktigt och försök aldrig att ta 
isär eller reparera enheten själv!

3. Handvärmaren får inte komma i kontakt med vatten eller 
exponeras i en miljö med onormalt hög luftfuktighet.

4. Utsätt aldrig handvärmaren för en omgivning som 
temperaturen som överskrider 50°C.
 
5. Denna produkt är endast ämnad för att värma händer. All 
annan användning rekommenderas ej.


