
Vyhrievané ponožky USB 
________________________________________________________________________________ 

 
1. Nabite USB power banku vyhrievaných ponožiek dokiaľ 4 modré LED svetlá neprestanú blikať. Nabíjací čas prázdnej 
power banky je zvyčajne 4 – 6 hodín. 
2. Opatrne pripojte plne nabitú power banku na vyhrievané ponožky. 

 
 
3. Zapnite / vypnite USB power banku vyhrievaných ponožiek podržaním ON / OFF tlačidla po dobu 3 sekúnd. 
 
4. Nastavte si požadovanú úroveň vyhrievania na diaľkovom ovládaní alebo raz stlačte tlačidlo ON / OFF na dosiahnutie 
zmeny teploty. 
 
5. Tri červené LED svetlá (L M H) ukazujú nastavený stupeň vyhrievania : 
  3 LED svetlá – vysoký  (H) 
  2 LED svetlá – stredný  (M) 
  1 LED svetlo – nízky   (L) 
 
6. Úroveň nabitia batérie USB power banky počas činnosti môžete skontrolovať 1x rýchlym stlačením ON / OFF tlačidla : 
  1 LED svetlo – kapacita 0 až 25% 
  2 LED svetlá – kapacita 26 až 50 % 
  3 LED svetlá – kapacita 51 až 75 % 
  4 LED svetlá – kapacita 76 až 100 % 
 
UPOZORNENIE : 
Pokiaľ sa cítite nepríjemne a vyžarované teplo vám spôsobuje „mravčenie“  alebo vám pokožka sčervená, môže nastať 
popálenie. Okamžite vypnite výrobok a prestaňte ho používať. Prečítajte si pozorne bezpečnostné inštrukcie pred 
použitím. 
 
VŠEOBECNÉ RADY 
- Studené nohy majú horšiu cirkuláciu krvi, nenechajte ich preto „vychladnúť“ predtým ako použijete výrobok. Energia 
potrebná na zohriatie studených nôh je vyššia a možno sa nedocieli požadovaný efekt. 
- Pri nízkej teplote možno nebudete cítiť hrejivý účinok výrobku, ale vaše nohy nebudú ďalej vystavené chladu. 
- Pokiaľ si neviete, či výrobok funguje správne, skúste zapnúť len jednu ponožku. Uvidíte, či budete cítiť nejaký rozdiel 
po 10 – 15 minútach. 
- Zabráňte poteniu nôh v ponožkách, pot / vlhkosť ochladzuje vaše nohy. 
 
PONOŽKY NESPOLUPRACUJÚ S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM 
1. Stlačte ON / OFF tlačidlo na USB power banke po dobu 7 sekúnd pokiaľ tri červené LED svetlá nezačnú blikať. 
2. Stlačte najnižšie tlačidlo na diaľkovom ovládaní na nastavenie ovládania do USB power banky. 
 
Vyššie popísané kroky môžete tiež použiť v prípade zaobstarania si nového diaľkového ovládača. 


