


User manual - Nordic Heat® 7,4V Battery Heated Vest

Red light – Battery charging
Green light – Battery fully charged

Charge battery before use

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
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Vejledende batteritid:  

2 timer  3 1/2 time 5 timer

Red light Yellow light Green light

Heating time approx.:
 2 hours 4 hours 6 hours

High Medium Low

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. 

LED indicate 
battery level

Red/high light get’s very hot! 
- we recommend max. 10 min. at a time.

The easy accessible control button manages  
the on / off function and the desired heat level

When the clothing is turned on, it starts up at red light, to
change temperature, simply press lightly on the button

Red light = High  ·  Yellow light = Medium  ·  Green light = Low

To turn on / off: 
press the button lightly for 2 seconds

To turn on / off: 
press the button lightly for 2 seconds

Battery pocket

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




