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 شرکت نمادین طرح

م کننده ی مادون قرمز()جلیقه گر  

 

لطفا قبل از استفاده این بروشور را مطالعه فرمائید.، تشکر می کنیم از اینکه محصول ما را انتخاب کرده اید  

شده در شرکت نمادین طرح: جلیقه گرم کننده مادون قرمز تولید  

مورد استفاده در کلیه مناطق و نواحی سردسیر،کمپ های تفریحی، کوه نوردی، شکار، طبیعت گردی، تورهای مسافرتی، پروژه های 

و کشتیرانی، نیروهای نظامی و انتظامی، مرزبانی، هالل احمر، آتش نشانی و امداد و نجات، بحران، سیل  اجرایی، سکوها و اسکله های

 زلزله و بالهای طبیعی، افراد مسن ، مدیران)زیر کت(، و تمامی افرادی که نیاز به گرمایش بدنشان را دارند.

محصولی بی نظیر و قابل استفاده برای تمام عمر با توجه به استفاده از پاور بانک / نه باتری *  

Free Size * تغییر قابل طراحی خاص به توجه با مختلف سایزهای با افراد برای استفاده قابل  

امکان کنترل میزان گرمایش در سه حالت *  : خیلی گرم، گرم و مالیم  

(Infra Red)  * طول عمر باال و مادام العمر سیستم گرم کننده   

 * گارانتی و خدمات پس از فروش شرکت نمادین طرح
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 مشخصات محصول                           

 (،اسپاندکس،نئوپرن SBRپلی استر)  جنس

(DC) میزان گرمایش 5 ولت   

 وات ±وات 8  میزان توان

  ولتDC(5( ولتاژ تغذیه

 

میلی آمپر ساعت تنظیم شده است.   5000ولت 5جدول زمان بندی زیر بر اساس استفاده از پاور بانک   

 

 نکات مهم برای  پاور بانک محصول:

 *ابتدا درپوش الستیکی کانکتور پاور بانک را جدا نمائید.

آمپر را به کانکتور مربوطه متصل نمائید. 1/2آمپر یا2ولت  5پاور بانک * لطفا   

آمپر مناسب این محصول نمی باشد.1ولت 5* پاور بانک   

 * قبل از استفاده، پاور بانک خود را شارژ نمائید) چک کنید( 

 کننده کار نمی کند.* لطفا از پاور بانک های خوب و استاندارد استفاده نمائید، در غیر این صورت جلیقه گرم 

* در هنگام استفاده، پاور بانک به میزان کمی گرم می شود که حالت نرمال دارد، اگر کیفیت پاور بانکتان خوب نباشد دمای آن به باالی 

 درجه سانتی گراد افزایش می یابد، در این حالت جلیقه حرارتی را خاموش نمائید. 60

 آمپر باشد.1/2یا 2ولت 5که پاور بانکتان باید  * لطفاً حتماً قبل از استفاده چک کنید

سبز رنگ              L(کم) LED    (متوسط)M      آبی رنگ  LED    (زیاد)H      قرمز رنگ  LED 

زمان استفاده از 

 باتری
 حرارت)دما(

زمان استفاده از 

 باتری
 حرارت)دما(

زمان استفاده از 

 باتری
 حرارت)دما(

 C°50 ساعت C 2°45 ساعتC 3°40 ساعت 4
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    :جلیقه گرم کننده مادون قرمزنکات مهم استفاده از 

ثانیه شاسی سیلیکونی را فشار دهید.3پس از اتصال پاور بانک به کانکتور به مدت *   

کرده و بر روی رنگ قرمز ثابت می ماند، گرمایش شروع به روشن شدن ، داخلی به رنگ های قرمز          آبی           سبز  LEDابتدا * 

 می باشد.H) جلیقه گرم کننده در این حالت حداکثر )

 فشار دهید. ثانیه 1شاسی سیلیکونی را مجدداً به مدت L) کم)  یا M) در صورت نیاز به تغییر وضعیت به حالت های متوسط)* 

داخلی   LEDثانیه فشار دهید در این حالت  3در صورت نیاز به خاموش کردن جلیقه گرم کننده شاسی سیلیکونی را به مدت * 

 خاموش می گردد.

 * در زمانی که حالتان خوب نیست) احساس خوبی ندارید( جلیقه حرارتی را خاموش نمائید.

 * جلیقه حرارتی را بدون زیرپوش تنتان ننمائید.

 عمل شستشو جلیقه گرم کننده مادون قرمز:دستور 

 * باید به صورت خشک تمیزکاری شود.

 * یک حوله خیس را بر روی قسمت های کثیف بکشید.

 * در زمانیکه دستانتان را با آب می شوئید لطفا در پوش پالستیکی کانکتور اتصال به پاور بانک را بگذارید.

 * جلیقه گرم کننده را نشوئید

 ری از مواد رنگ بر) سفید کننده( استفاده نگردد.*جهت تمیز کا

 * برای خشک کردن جلیقه گرم کننده از اتو استفاده نکنید.

 * جلیقه گرم کننده را نچالنید.
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 * هر ایرانی یک جلیقه گرم کننده مادون قرمز نیاز دارد *

 


