Instruksjon, bruksanvisning

Swedteam Alpha Pro M varmevest, 100364
Oppvarmet vest inkludert TechnoZone iwarm av 3. generasjon med tre varmepaneler.
En powerbank på 10 000 mAh er inkludert når du kjøper varmevesten Swedteam
Alpha Light Pro.

1. Oppstart
– Les alle instruksjoner nedenfor før du slår på varmevesten.
– Sjekk powerbankens status før du kobler den til stikkontakten.
– Lad powerbank ifølge instruksjonen som er vedlagt i pakken.
– Koble vestens USB-plugg til powerbanken før du slår den på.
– Plasser powerbanken i batterilommen og steng glidelåsen.

2. Koble til iwarm-appen
– Last ned gratisappen ”iwarm3” fra iTunes eller Google Play. Eller skann QR-koden
på iwarm-hempen på Swedteam Alpha Light Pro-varmevesten.
– Trykk på kontrollknappen på vesten i ca. 3 sekunder. Knappen blinker da med
blå farge. Det betyr at Bluetooth er aktivert, og du kan nå koble til telefonen din.
– Følg instruksjonene i appen for å koble til smarttelefonen. Pass på at du har aktivert
telefonens stedsfunksjon. Hvis ikke, fungerer ikke tilkoblingen.
– Når tilkoblingen er opprettet, ser du en varmejusteringsindikator på telefonen.
Juster til ønsket temperaturnivå. Vær oppmerksom på at jo høyere temperatur
du velger, desto mer energi bruker du fra powerbanken.
– Bruk appen til å slå av varmefunksjonen, eller bare trykk på kontrollknappen
på vesten inntil lampen i knappen slår seg av.

3. Justere varmeinnstilling med vestens kontrollknapp
– Kontrollknappen har fem ulike innstillinger.
•

Trykk én gang for å aktivere lav temperaturinnstilling (hvitt lys på knappen)

•

Trykk to ganger for å aktivere middels temperaturinnstilling (oransje lys på
knappen)

•

Trykk tre ganger for å aktivere høy temperaturinnstilling (rødt lys på knappen)

•

Trykk fire ganger for å slå av varmefunksjonen (knappen lyser ikke)

•

Trykk og hold inne knappen i 3 sekunder. Bluetooth aktiveres (blått lys på
knappen). Vær oppmerksom på at denne funksjonen bare kan brukes når
varmepanelene er slått på.

– For hvert trykk blar du videre gjennom de ulike temperaturinnstillingene.
– Slik unngår du overoppheting. Det finnes en termostatfunksjon i iwarm-panelene.
Varmepanelene slår seg av når det ønskede varmenivået er oppnådd.
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