Instruktioner fö r 7,4V
Warm & Safe undertrö ja

Warm & Safe uppvärmda underställströja är designad att drivas med
antingen 7,4V, eller genom vår multi-volt Heat-Troller från 6,8V till
18V. Notera att vid över 9V krävs en adapterkabel.
Använda underställströjan med ett 7,4V batteri med temperaturkontroll
Att ansluta ett 7,4V batteri till tröjan är enkelt; i sidofickan på tröjan finns anslutningskabel för
batteriet.

Används det mindre 5,2A batteriet kan man stoppa in det i
fickan efter man anslutit och ställt in temperaturen. >>>>>
<<<<< Använder man det större 7,8A batteriet ansluter man
förlängningskabel till sladden i tröjan och den andra änden till
batteriet. Det finns även batteriväskor som tillbehör, om man
inte vill ha batteriet i t ex jackfickan.

Använda underställströjan med en strömkälla annat än ett 7,4V batteri.
Om man ska använda underställströjan med en strömkälla som
överstiger 7,4V, oavsett om man någon gång kan tänka sig att
använda en strömkälla med 7,4V eller lägre, måste man använda
en multi-volt Heat-Troller.
Multi-Volt Heat-Trollern kommer med en anslutningskabel,
försedd med hängsäkring, som man kan ansluta till ± terminaler,
på t ex ett mc- eller skoterbatteri.
Som tillbehör finns anslutningskablar för att ansluta till cigarettändaruttag, eller DIN-uttag.
OBS. Ska plagget användas med en strömkälla större än 7,4V
MÅSTE Heat-Trollern användas för att plagget ska kunna
användas säkert.
Vill man använda 7,4V batteri tillsammans med Heat-Trollern
ska man använda batteri utan temperaturkontroll.
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Att använda innerhandskar tillsammans med underställströjan
Anslutningar för innerhandskar finns färdiga i ärmarna och hittas i den lilla dragkedjeförsedda fickan
längst fram på ärmen.

Underställströjan är designad att användas som ett första lager, men det går även bra att ha ett tunt
linne, T-shirt eller liknande under också.
För att ge plagget så lång livslängd som möjligt ska man handtvätta det och låta det dropptorka.
Använd aldrig blekmedel, strykjärn eller kemtvätt för det här plagget.
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