
MANUÁL K POUŽITÍ

Děkujeme za zakoupení vyhřívaného produktu RACER®. Před použitím čtěte pečlivě informace k použití a 
bezpečnostní pokyny. Předejdete tak nesprávnému použití a následnému zkrácení životnosti produktu.

  

OBSAH BALENÍ
• 1 pár RACER® vyhřívaných rukavic
• 2 ks dobíjecí 7.4V Lithium baterie
• 1 ks 100-240V nabíjecí kabel

POPIS PRODUKTU 
Prstové rukavice se strečovým materiálem, voděodolnou kozí kůží, fleece podšívkou a polyesterovou výplní. 
Obsahují systém výhřevu.

SYSTÉM VYHŘÍVÁNÍ
Rukavice obsahují baterie, nabíječku, výhřevný material a ovládání.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- Výkon: 5W
- Napětí nabíječky : 100-240V
- Baterie : 7.4 volt, 2200mAh
- Výdrž baterie : 2 až 6 hodin v závislosti na použití

UPOZORNĚNÍ : Výdrž baterie závisí na zvolené intenzitě výhřevu. Venkovní teplota a vlhkost vzduchu 
mohou také ovlivnit výdrž baterie.

- Rozměry baterie : 60 x 40 x 13mm, 75g
- Doba nabíjení : kolem 4 hodin 

NABÍJENÍ BATERIE
• Zapojte nabíječku ➌ do zásuvky (100-240V). Připojte nabíječku ➍ s baterií ➏.
• Dokud se baterie dobíjí, tak svítí červená  LED kontrolka.
• Pokud je baterie nabitá, tak svítí zelená  LED kontrolka.
• Plné nabití baterie trvá cca 4 hodiny.
 
UPOZORNĚNÍ : Nenabíjejte v přpadě, že je nabíječka či baterie poničená či vlhká.
UPOZORNĚNÍ : Používejte pro nabíjení pouze přiložený kabel.

Doporučení pro použití :
• Doporučujeme baterie nabít před prvním použitím.
• Doporučujeme baterie dobíjet po každém použití, aby byly vždy připravené.

PŘIPOJENÍ A POUŽITÍ
• Propojte konektor výhřevu ➋ a baterii ➏.
• Vložte baterii do kapsy ➊ a opatrně zapněte kapsu.
• Zapněte systém výhřevu pomocí stisknutí vypínače ➐.

UPOZORNĚNÍ : pro správné fungování je nutné připojit baterii do každé rukavice.

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TLAČÍTKA
Jakmile je systém zapnutý, tak lze stupeň výhřevu měnit pomocí krátkého stisknutí vypínače:
LEVEL 3 > LEVEL 2 > LEVEL 1 > LEVEL 2 > LEVEL 3 > ......

DŮLEŽITÉ : Jakákoliv změna v nastavení stupně výhřevu na pravé rukavici je automaticky přenesena 
i na rukavici levou.

INDIKÁTOR BATERIE
LED indicator pod vypínačem ukazuje stav baterie viz. tabulka.

DŮLEŽITÉ : Pro optimální použití vyhřívaných rukavic je nutné používat vždy dvě baterie na stejné 
úrovni nabití.

ŽIVOTNOST BATERIE
Baterie je spotřební zboží. Kapacita baterie se bude postupem času a množstvím nabíéjení snižovat. Pokud je 
výdrž baterie extrémně krátká, je životnost baterie u konce a bude potřeba nové baterie. Životnost baterie je 
závislá na mnoha faktorech jako je například: způsob uskladnění, způsob použití, prostředí a samotná 
charakteristika baterie.

ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ BATERIE
K ochránění baterie a prodloužení její životnosti je vhodné baterie skladovat následovně:
• Nenechávejte baterie úplně běžet do úplného vybití.
• Ujistěte se, že jsou baterie skladovány na suchém a chladném místě mezi 5°C/48°F a 20°C/61°F.
• Baterie by během skladování měly být odpojeny.

UPOZORNĚNÍ : Delší doba nepoužívání zkracuje životnost baterií.

Pokud nepoužíváte baterie déle než dva měsíce, je potřeba baterii skladovat nabitou a odpojenou mezi 50% až 
70% procenty nabíjecí capacity. V případě nutnosti proveďte nabíjecí cyklus během skladování.

ÚDRŽBA
Rukavice mohou být čištěny pomocí jemného mýdla a vlhkého hadříku.
• Neprat v pračce
• Nepoužívat sušičku
• Nepoužívat suché čištění
• Nepoužívat bělidlo a aviváž

Po použití uskladněte bundu s odpojenou powerbankou na suchém místě.
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UPOZORNĚNÍ
Nesprávné použití produktu nebo nedodržení pokynů může způsobit přehřátí, požár nebo popáleniny. Ujistěte 
se, že dodržujete všechny pokyny.

1. Nepoužívejte systém, pokud je některý z kabelů opotřebovaný nebo poškozený.
2. Neřezejte a ani nepropichujte bundu.
3. NNikdy nepoužívejte tento systém u kojenců, dětí, nezpůsobilých osob a kohokoli, kdo není citlivý na teplo 
či plně nerozumí pokynům.
4. Nepoužívejte přístroj, pokud mate kardiostimulátor.
5. Nepokoušejte se otevřít a nebo sejmout kryt z baterie.
6. Nepoužívejte bterie, pokud jsou mokré a nebo změnily tvar.
7. Nepoužívejte systém, pokud je prostředí velmi vlhké či jste ponořeni do vody.
8. Nepoužívejte systém pro vysušení rukavic.
9. Nepoužívejte rukavice pokud jsou zmačkané, srolované nebo složené. 
10. Nespěte v zapnutých rukavicích
11. Rukavice nepokládejte na žádný tepelný zdroj (topení, fén,….)
12. Nepokládejte na rukavice žádné těžké předměty, jako je kufr,…  
13. Neskládejte rukavice, dokud nejsou zcela vychladnuté.
14. Nenabíjejte baterie v blízkosti hořlavých materiálů.
15. Nenabíjejte baterie bez dozoru.
16. Nenabíjejte pokud jsou baterie či nabíječka vlhké a jinak poničené.

EGLOVE4 OTHERS

➊  KAPSA NA BATERIE

➋  KONEKTOR VÝHŘEVU

➌  NABÍJEČKA

➍  KONEKTOR NABÍJEČKY

➎  BATERIE

➏  KONEKTOR PŘIPOJENÍ BATERIE

➐  OVLADAČ

BATTERY LEVEL

+ 50 %

50% > 20%

-20 %  

LED INDIKÁTOR

TLAČÍTKO

Dlouhé zmáčknutí (3 sec.)

Krátké zmáčknutí

Krátké zmáčknutí

Dlouhé zmáčknutí (3 sec.)

 

 

 

 

LEDFUNKCE

Zapnutí systému
a párování rukavic

Maximální intenzita

Střední intenzita

Minimální intenzita

Vypnutí systému

PRVNÍ POUŽITÍ
PÁROVÁNÍ

➊
Zapojte baterii do každé rukavice

➋
Stiskněte pravé tlačítko rukavice na 10 sekund

dokud LED nezačne blikat „fialově“
poté tlačítko uvolněte.

➌
Proces párování začíná...

Jakmile se LED rozsvítí zeleně, párování je dokončeno.

Vaše rukavice jsou připraveny k použití!


