


Instruktion til Nordic Heat® 7,4V Batteri opvarmet Vest

Rødt lys – Batteriet oplades.
Grønt lys – Batteriet er fuldt opladet

Oplad batteriet før brug

Instruktion til Nordic Heat™ batteri opvarmet undertøj      
Batterilomme med  
plads til 2 batterier.

Batterilomme med 
plads til 2 batterier

For at tænde / slukke, tryk let og hold knappen nede i 3 sekunder

Den lettilgængelige kontrolknap, 
styrer tænd / sluk funktion og  
varmeindstillingerne.

Når tøjet er tændt, starter det med rødt lys.  
For at ændre temperaturen, tryk let på knappen.

Fodstropperne er designet så 
de nemt kan fjernes ved op-
sprætning af den orange syning

Oplad batteriet før brug

Rødt lys – Batteriet oplades.

Grønt lys – Batteriet er fuldt opladet

Lyser rød Lyser gul Lyser grøn

Høj

C° C° C°

Mellem Lav

Vejledende batteritid:  

2 timer  3 1/2 time 5 timer

Indvendig 
batterilomme

Den lettilgængelige kontrolknap,  
styrer tænd / sluk funktion og varmeindstillingerne.

Instruktion til Nordic Heat™ batteri opvarmet undertøj      
Batterilomme med  
plads til 2 batterier.

Batterilomme med 
plads til 2 batterier

For at tænde / slukke, tryk let og hold knappen nede i 3 sekunder

Den lettilgængelige kontrolknap, 
styrer tænd / sluk funktion og  
varmeindstillingerne.

Når tøjet er tændt, starter det med rødt lys.  
For at ændre temperaturen, tryk let på knappen.

Fodstropperne er designet så 
de nemt kan fjernes ved op-
sprætning af den orange syning

Oplad batteriet før brug

Rødt lys – Batteriet oplades.

Grønt lys – Batteriet er fuldt opladet

Lyser rød Lyser gul Lyser grøn

Høj

C° C° C°

Mellem Lav

Vejledende batteritid:  

2 timer  3 1/2 time 5 timer

Instruktion til Nordic Heat™ batteri opvarmet undertøj      
Batterilomme med  
plads til 2 batterier.

Batterilomme med 
plads til 2 batterier

For at tænde / slukke, tryk let og hold knappen nede i 3 sekunder

Den lettilgængelige kontrolknap, 
styrer tænd / sluk funktion og  
varmeindstillingerne.

Når tøjet er tændt, starter det med rødt lys.  
For at ændre temperaturen, tryk let på knappen.

Fodstropperne er designet så 
de nemt kan fjernes ved op-
sprætning af den orange syning

Oplad batteriet før brug

Rødt lys – Batteriet oplades.

Grønt lys – Batteriet er fuldt opladet

Lyser rød Lyser gul Lyser grøn

Høj

C° C° C°

Mellem Lav

Vejledende batteritid:  

2 timer  3 1/2 time 5 timer

Instruktion til Nordic Heat™ batteri opvarmet undertøj      
Batterilomme med  
plads til 2 batterier.

Batterilomme med 
plads til 2 batterier

For at tænde / slukke, tryk let og hold knappen nede i 3 sekunder

Den lettilgængelige kontrolknap, 
styrer tænd / sluk funktion og  
varmeindstillingerne.

Når tøjet er tændt, starter det med rødt lys.  
For at ændre temperaturen, tryk let på knappen.

Fodstropperne er designet så 
de nemt kan fjernes ved op-
sprætning af den orange syning

Oplad batteriet før brug

Rødt lys – Batteriet oplades.

Grønt lys – Batteriet er fuldt opladet

Lyser rød Lyser gul Lyser grøn

Høj

C° C° C°

Mellem Lav

Vejledende batteritid:  

2 timer  3 1/2 time 5 timer

Instruktion til Nordic Heat™ batteri opvarmet undertøj      
Batterilomme med  
plads til 2 batterier.

Batterilomme med 
plads til 2 batterier

For at tænde / slukke, tryk let og hold knappen nede i 3 sekunder

Den lettilgængelige kontrolknap, 
styrer tænd / sluk funktion og  
varmeindstillingerne.

Når tøjet er tændt, starter det med rødt lys.  
For at ændre temperaturen, tryk let på knappen.

Fodstropperne er designet så 
de nemt kan fjernes ved op-
sprætning af den orange syning

Oplad batteriet før brug

Rødt lys – Batteriet oplades.

Grønt lys – Batteriet er fuldt opladet

Lyser rød Lyser gul Lyser grøn

Høj

C° C° C°

Mellem Lav

Vejledende batteritid:  

2 timer  3 1/2 time 5 timer

Lyser rød Lyser gul Lyser grøn

Vejledende batteritider:
 2 timer  4 timer 6 timer

Høj Mellem Lav
Når tøjet er tændt, starter det med rødt lys.

For at ændre temperaturen, tryk let på knappen.

Rødt lys = høj varme  ·  Gul = mellem varme  ·  Grøn = lav varme

LED viser  
strømniveau

Innenliegendes  
Akkufach

Akku vor Gebrauch aufladen

Rotes Licht – Lademodus 

Grünes Licht – Akku vollständig aufgeladen

Der leicht erreichbare Kontrollknopf steuert die  
EIN/AUS-Funktion und reguliert die Wärmeeinstellungen.

Rotes Licht Gelbes Licht Grünes Licht

Hoch

C° C° C°

Mittel Niedrig

(Durchschnittliche Akkulaufzeit ca:)

2 1/2 Stunden 4 Stunden 6 Stunden

Für das Ein-/Ausschalten drücken Sie leicht den Kontrollknopf für 3 Sekunden.

Nordic Heat™ beheizbare Weste
BETRIEBSANLEITUNG - INFOMATIONEN:

Wenn die Kleidung eingeschaltet ist, leuchtet das rote Licht.

Um die Temperatur zu ändern drücken Sie erneut den Kontrollknopf. 
Rød indstilling bliver meget varm!  

- Vi anbefaler max. 10 min. ad gangen.

For at tænde / slukke:  
tryk let og hold knappen nede i 2 sekunder

For at tænde / slukke:  
tryk let og hold knappen nede i 2 sekunder

Instruktion til Nordic Heat™ batteri opvarmet vest

For at tænde / slukke, tryk let og hold knappen nede i 3 sekunder

Den lettilgængelige kontrolknap, 
styrer tænd / sluk funktion og  
varmeindstillingerne.

Når tøjet er tændt, starter det med rødt lys.  
For at ændre temperaturen, tryk let på knappen.

Oplad batteriet før brug

Rødt lys – Batteriet oplades.

Grønt lys – Batteriet er fuldt opladet

Lyser rød Lyser gul Lyser grøn

Høj

C° C° C°

Mellem Lav

Vejledende batteritid:  

2 1/2 time 4 timer 6 timer




