Tento spací pytel je vybaven výhřevným elementem pro použití v chladných podmínkách.
Alpenheat vyhřívač je umístěn v chodidlové části a může být napájen pomocí USB běžnou
powerbankou. Modul má výhřevnost max. kolem 45°C k dosažení optimálního klimatu.
Během ½ hodiny vyhřívání by mohl spací pytel naakumulovat dostatečné teplo na celou noc. Topná
plocha je 520 cm².

INSTRUKCE K VYHŘÍVAČI
Bezpečnostní pokyny
Držte produkt z dosahu malých dětí. Obsahuje malé částice, které můžou být spolknuty. Vyhřívač by
neměli používat osoby s poruchou vnímání teploty. Mále děti jsou více citlivé na vnímání horka a
chladu. Některé nemoci, např.: cukrovka, mohou způsobit zhoršenou citlivost na vnímání teploty.
Tento produkt není vhodný pro děti mladší 3 roků, nemohoucí osoby a pro ty s horší citlivostí na
teplotu. Pokud máte pochybnosti, nebo kardiovaskulární problémy, konzultujte použití s lékařem.
Použijte pouze originální nabíječku, pokud je součástí produktu. Zařízení bylo navrženo pro vnitřní
použití a nemělo by být vystaveno vlhkosti. Nevkládejte kovové, či jiné objekty do konektoru, může
dojít ke zničení zařízení. Pokud zjistíte poškození kabelů či jiné části, přestaňte produkt používat. Není
povoleno produkt nějak měnit či používat k jinému účelu.
LIKVIDACE PRODUKTU
Tento produkt musí být zlikvidován jako použité elektrické a elektronické zařízení. ALPENHEAT není
zodpovědný za žádné škody či zranění způsobené nesprávným použitím produktu.
Výrobcem omezená záruka
ALPENHEAT garantuje, že je tento produkt bez vad materiálů a zpracování. Záruka na výrobek začíná
platit od data zakoupení zákazníkem. Pokud zjistíte poškození v době zákonem uvedené záruční doby
(2 roky), vraťte produkt autorizovanému dodavateli společně s dokladem o zakoupení.
Výjimky a omezení
Baterie jsou vyjmuty ze záruky. ALPENHEAT negarantuje zničení nehodou, zanedbáním péče či
nesprávným používáním
POUŽITÍ:
Připojte powerbanku do konektoru ve vnitřní kapse. Po vyhřátí (asi 30 minut) odpojte powerbanku
(nepoužívejte, pokud je poškozený kabel či konektor)

Dovozce pro ČR:
HUDYsport a.s., Bynovec 138, ČR

Tento spací vak je vybavený výhrevným elementom na použitie v chladných podmienkach.
Alpenheat vyhrievač je umiestnený v chodidlovej časti a môže byť napájaný pomocou USB bežnou
powerbankou. Modul má výhrevnosť max. okolo 45° C na dosiahnutie optimálnej klímy.
Počas ½ hodiny vyhrievania by mohol spací vak naakumulovať dostatočné teplo na celú noc.
Vykurovacia plocha je 520 cm² .

INŠTRUKCIE K VYHRIEVAČU
Bezpečnostné pokyny
Držte produkt z dosahu malých detí. Obsahuje malé častice, ktoré môžu byť prehltnuté. Vyhrievač by
nemali používať osoby s poruchou vnímania teploty. Mále deti sú viac citlivé na vnímanie tepla a
chladu. Niektoré choroby, napr.: cukrovka, môžu spôsobiť zhoršenú citlivosť na vnímanie teploty.
Tento produkt nie je vhodný pre deti mladšie ako 3 roky, nemohúce osoby a pre tie s horšou
citlivosťou na teplotu. Ak máte pochybnosti, alebo kardiovaskulárne problémy, konzultujte použitie s
lekárom. Použite iba originálnu nabíjačku, pokiaľ je súčasťou produktu. Zariadenie bolo navrhnuté
pre vnútorné použitie a nemalo by byť vystavené vlhkosti. Nevkladajte kovové, či iné objekty do
konektora, môže dôjsť k zničeniu zariadenia. Pokiaľ zistíte poškodenie káblov či inej časti, prestaňte
produkt používať. Nie je povolené produkt nejako meniť či používať na iný účel.
LIKVIDÁCIA PRODUKTU
Tento produkt musí byť zlikvidovaný ako použité elektrické a elektronické zariadenie. ALPENHEAT nie
je zodpovedný za žiadne škody či zranenie spôsobené nesprávnym použitím produktu.
Výrobcom obmedzená záruka
ALPENHEAT garantuje, že je tento produkt bez vád materiálov a spracovania. Záruka na výrobok
začína platiť od dátumu zakúpenia zákazníkom. Pokiaľ zistíte poškodenie v dobe zákonom uvedenej
záručnej doby (2 roky), vráťte produkt autorizovanému dodávateľovi spoločne s dokladom o
zakúpení.
Výnimky a obmedzenia
Batérie sú vyňaté zo záruky. ALPENHEAT negarantuje zničenie nehodou, zanedbaním starostlivosti či
nesprávnym používaním
POUŽITIE:
Pripojte powerbanku do konektora vo vnútornom vrecku. Po vyhriatí (asi 30 minút) odpojte
powerbanku (nepoužívajte, ak je poškodený kábel či konektor)
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