För att få maximal värme i alla väder:

Eluppvärmd innerjacka

Warm & Safe eluppvärmd innerjacka är gjord av material
som tillåter maximal ”andning” – det vill säga släppa
igenom ånga. Används den tillsammas med en ytterjacka
som inte låter vind passera genom den, kommer det att
förstärka värmeeffekten du känner.

Warm & Safe eluppvärmda innerjacka är avsedd att ge
rejäl värme fort och ska alltid användas tillsammans med
en Heat-troller® för att ge bästa komfort. För att installera
och använda en Heat-troller® , följ de anvisningar som är
bifogade med produkten.

Warm & Safe eluppvärmd innerjacka är designad för att
användas över ett tunt klädesplagg, t ex en T-shirt eller en
tunn långärmad polotröja.

Warm & Safe eluppvärmd innerjacka är designad att sluta
tätt intill kroppen och tillåta maximal värmeöverföring. Vi
har gjort den så temperatur-neutral som möjligt, så du kan
använda den med din befintliga utrustning. Många som
använder den anser att man kan ha den på utan problem i
+25°C.

Kan man använda den när det regnar? Javisst!

Används den vid motorcykelåkning, använd då alltid
skyddskläder över den.

Den har även ett exklusivt inbyggt 2-zoners värmesysem,
så man kan använda en 1-zon eller en 2-zoners Heattroller®, som du vill, utan att modifiera kablage eller
kontakter.
Utvecklad och testad av motorcyklister.

OBS!
Kontrollera innerjackan direkt när den
anlänt – prova den,
testa den, kolla
passformen.
Är något fel så –
kontakta oss!

A. Kontakt för ingående
ström
B. Kontakter för tillbehör
C. Dragkedja för åtkomst
D. Kontakter för handskar.
En på var ärm.
E. Y-kabel adapter

Om man använder en 1-zons Heat-troller för att
reglera en eluppvärmd innerjacka och handskar
samtidigt:

Om man vill använda en 2-zoners Heat-troller®
för att reglera en eluppvärmd innerjacka och
handskar separat:

Tag kontakten som ligger i den vänstra fickan (A) och
koppla in den till en korrekt installerad Heat-troller® och
känn värmen!

Koppla in kontakten (A) som finns i vänster fickan i ena
sidan av en 2-zoners Heat-troller® , som ovan.

Ska du använda eluppvärmda handskar med en 1-zons
Heat-troller®, koppla in handskarna i sladdarna (D) som
kommer ut ur de dragkedjeförsedda fickorna på ärmarna.
Både innerjackan och handskarna blir varma.
De två kontakterna (1 & 2) i kontaktfickan (B) för tillbehör
på vänstra insidan av innerjackan skall då vara
ihopkopplade. Är de frånkopplade blir inte handskarna
varma.

Om man vill använda en 1-zons Heat-troller® för
att reglera en eluppvärmd innerjacka och
innerbyxor tillsammans:
Koppla in kabeln som kommer från vänster ficka (A) i
strömkabeln, som ovan. Koppla från de två kontakterna i
kontaktfickan för tillbehör (B). Koppla båda kontakterna i
”Y-kabeln” som medföljer jackan och sedan koppla i
kabeln från innerbyxorna i den överblivna kontakten.

Koppla från de två kontakterna (1 & 2) som finns i fickan
för tillbehörskontakter (B) och koppla in han-kontakten (1) i
den ingående strömkabeln på Heat-trollern.
Hon-kontakten (2) kan stoppas tillbaka i fickan eller
kopplad till innerbyxan som då reguleras av i samma zon
som innerjackan.

Om man vill använda en 2-zoners Heat-troller®
för att reglera en eluppvärmd innerjacka och
innerbyxor/strumpor separat:
Koppla in kontakten (A), som finns i vänster fickan, i ena
sidan av en 2-zoners Heat-troller® , som ovan. Koppla
sedan in den andra kabeln från Heat-trollern i kontakten
som kommer från innerbyxan, eller förgreningskabeln till
strumporna.
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