
Zippo HeatBank™  („Toode“)  kätesoojendi juhend 

PALUN LUGEGE INSTRUKTSIOONI ENNE TOOTE ESMAKORDSET KASUTAMIST! Toote ebaõigest kasutamisest põhjustatud 

Toote kahjustuse, liigse kuumenemise, mürgise auru eraldumise, tulekahju või plahvatamise eest vastutate Teie kui Ostja, 

mitte Zippo Manufacturing Company („Zippo“). Kui Teil on probleeme Tootega, palun ärge viige seda tagasi kauplusesse 

vaid kontakteeruge kohaliku Zippo esindajaga. Ametlike esindajate info leiate zippo.com veebilehelt. 

NB! Lugege hoolega läbi kõik instruktsioonid. Juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsiseid 

vigastusi. Säilitage instruktsioon edaspidiseks kasutamiseks.  

OHUTUSJUHISED JA HOIATUSED 

• Juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi. 

• Toote patareid töötavad temperatuurivahemikus -20°C kuni 49°C. 

• Ärge hoidke akut tugeva kuumuse käes ega visake tulle, see võib põhjustada plahvatuse. 

• Ärge jätke Toodet päikese kätte ega kuumutage üle 49°C. 

• Ärge tehke Toodet märjaks ega hoidke seda niiskes kohas. 

• Toode ei ole mõeldud lastele kasutamiseks. 

• Olge ettevaatlik, kui Toode on saanud kahjustusi tugeva põrutuse või kukkumise tõttu. 

• Kui tootel on mingil põhjusel mõlke, muid vigastusi või tekkinud korrosioon, katkestage kasutamine ja utiliseerige 

nõuetekohaselt nagu on kirjeldatud käesoleva juhendi osas „Akude ohutu utiliseerimine“. 

• Ärge lõhkuge toodet ega proovige teda ise mingil viisil parandada või muuta. 

• Ülekuumenemise, lekkimise või plahvatuse vältimiseks ärge proovige Toodet laadida mõne muu seadme ega 

ühenduse abil. Kasutage ainult kaasasolevat laadimiskaablit. 

• Kui toode on liiga kuum, eritab lõhna, on deformeerunud või kahjustunud või ilmneb midagi muud ebaharilikku, 

lõpetage kohe Toote kasutamine. 

• Laadige toode täielikult enne pikemat ladustamist. 

• Kõik akud isetühjenevad aja jooksul. Kui toodet ei kasutata, soovitame akut laadida vähemalt iga 3 kuu tagant.  

Zippo ei vastuta kahjude eest, mida Teie või mõni kolmas isik on Toote väärkasutamise tõttu põhjustanud. See toode 

vastab FCC reeglite 15.osale, seade on testitud ja ta vastab digitaalseadmete B-klassi piirangutele. Seade tekitab, kasutab ja 

võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada 

raadioside häireid. Selle saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamise kaudu. Kui seade tekitab raadio- või 

telerihäireid, järgige häire kõrvaldamiseks ühte või mitut järgmist soovitust: 

1. Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber. 

2. Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust. 

3. Ühendage seade pistikupessa, mis asub erinevas vooluringis kui see, millega vastuvõtja on ühendatud. 

4. Pöörduge abi saamiseks edasimüüja või kogenud tehniku poole. 

HOIATUS! Mistahes muudatused või modifikatsioonid, mida Zippo pole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad seadme 

kasutamise õiguse tühistada. 

Toote ehitus: 

1. Põhikorpus ja küttepind (mõlemad küljed) 

2. Toitenupp 

3. Aku- ja temperatuurianduri indikaatorlambid (3 sinist / 3 rohelist) 

4. Suur USB-port (väljund teiste seadmete laadimiseks) 

5. Väike Micro USB-port (sisend seadme laadimiseks) 

6. Laadimiskaabel – suur USB-otsik 

7. Laadimiskaabel – väike Micro USB-otsik 

KASUTUSJUHEND 

Võimsustaseme kontroll, kui seade on välja lülitatud. Puudutage korraks POWER nuppu. Sinised tuled näitavad 

toiteolekut: 

• 3 tuld = seade on täislaetud; 

• 1 tuli näitab madalat laadimisastet ja Toodet tuleks laadida. 

Võimsustaseme kontroll, kui seade on sisse lülitatud. Sinised tuled näitavad soojusastet. 



Temperatuurirežiim Toote mõlemal küljel on kütteelement, mida saab kasutada koos või eraldi. 

• Sinised tuled = soojeneb seadme 2 külge; 

• Rohelised tuled = soojeneb üks pool.  

Toote sisselülitamine: 

• Vajutage ja hoidke 5 sekundit POWER-nuppu all. Toode lülitab sisse kahepoolse LOW-režiimi (üks sinine 

indikaator);  

• Iga vajutus POWER-nupule suurendab ühe võrra temperatuuri astet: 

- 1 indikaator = LOW, madal temperatuur; 

- 2 indikaatortuld = MEDIUM, keskmine temperatuur; 

- 3 indikaatortuld = HIDH, kõrge temperatuur. 

• Vajutage POWER-nuppu, et liikuda läbi järgmiste sätete: 

- Sinised tuled (2 külge): LOW >MEDIUM>HIGH madal>keskmine>kõrge temperatuur; 

- Rohelised tuled (1 külg): LOW >MEDIUM>HIGH madal>keskmine>kõrge temperatuur. 

• Järgmiste soovitud seadete juurde liikumiseks vajutage korduvalt toitenuppu. 

• Pikaajaline kokkupuude nahaga vähendab Toote tööaega ja temperatuuri. 

Kasulikud vihjed* Maksimumtemperatuuri saavutamiseks lülitage seade sisse juba toas. Sisselülitamine külmades ja 

tuulistes välistingimustes vähendab seadme sooritusvõimet. Tööaja maksimeerimiseks on soovitatav kasutada Toodet 

rõivaste taskus.  

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke 5 sekundit POWER-nuppu all. 

Kaelapaela paigaldamine ja kasutamine Mõnede Toodete pakendid sisaldavad ka kaelapaela. Kui see on lisatud, kinnitage 

pael Toote külge. Reguleerige pikkus parajaks. 

Toote laadimine Toode on laetud ainult osaliselt (ohutuks transpordiks) ja tuleb enne esimest kasutamist täis laadida. 

Kasutage ainult juuresolevat laadimiskaablit! Järgige hoolikalt laadimisjuhendit. 

• Laadimiseks kasutada 2A USB võrku.  

• Ühendage väike Micro USB otsik Micro USB-porti. 

• Ühendage suur USB otsik sobivasse laadimisseadmesse. Laadimine algab automaatselt. 

• Sinised indikaatortuled vilguvad, et näidata energiataset: 

- 3 indikaatortuld näitavad täislaadimist; 

- 1 – madalat laadimisastet. 

• Kontrollige perioodiliselt laadimiskaabli seisukorda. Ärge laadige Toodet, kui laadimiskaabel on kahjustatud.  

• Peale laadimist võtke kaabel küljest. 

• Hoidke laadimiskaabel teravatest servadest eemal. 

 

Märkus: Kui kasutate seadme laadimiseks autos 12V DC, pidage meeles, et mõned sõidukid nõuavad süüte sisselülitamist.  

Mobiilseadme laadimine  

• Veenduge, et mobiilseade oleks selle tootega kokkusobiv. 

• Ühendage vastava mobiiliseadme laadimiskaabli suur USB-pistik (ei kuulu komplekti) suurde USB-porti. 

Mobiilseade peaks hakkama automaatselt laadima. Toote sinine indikaatortuli  

(-tuled) süttib/süttivad näidates laadimistaset. Kui eemaldate kaabli Toote küljest, lülitub seade ~10 sekundi 

pärast automaatselt välja. 

NB! Mobiilseadme laadimise ajal on Toote soojusfunktsioonid ülekuumenemise vältimiseks keelatud. Soojusfunktsioonide 

taastamiseks eemaldage laadimiskaabel (ei kuulu komplekti). 

Akude ohutu utiliseerimine 

• Ärge visake akusid prügikasti! 

• Kõik laetavad akud kaotavad aja jooksul esialgsed laadimisomadused. See seade sisaldab liitiumioonakut, mis 

tuleb nõuetekohaselt hävitada, kui ta enam ei lae. 

• Elektritoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmeprügiga. Laetavate akude hävitamine/taaskasutamine toimub 

vastavalt nõuetele. Jälgige selle toote utiliseerimisel kohalikke seadusi. 


