
Användarmanual för 
Woodline Värmeväst Polar

För att kunna använda Woodline värmeväst måste du anslu-
ta en powerbank. Notera att det finns många olika typer av 
powerbanks på marknaden som fungerar på olika sätt och 
detta kan påverka hur västen fungerar och levererar för/till 
dig. Woodline powerbank som medföljer västen är framtagen 
och utprovad för att ge bästa möjliga förutsättningar för dig.

Hur du använder värmevästen utan att använda iwarm3 appen:
1. Anslut kabeln i vänsterfickan till din powerbank.
2.  Stoppa sedan tillbaka powerbanken i den lilla fickan som sitter i den stora 

fickan och stäng igen. Var försiktig så att kabeln inte kommer i kläm.
3.  Knappen på västen blir nu blå och det visar den lägsta värmeinställningen 30-

37°C.
4.  Ställ sedan in önskad temperatur genom att trycka på knappen. Orange färg 

på knappen är 38-45°C och röd färg på knappen är 46-53°C.
5.  Trycker man en fjärde gång så blir knappen svart och då är den avstängd.
6.  När västen uppnått den inställda temperaturen går den automatiskt i viloläge 

för att spara på strömmen för att sedan starta upp igen när temperaturen sjun-
kit 2-3 grader under den inställda nivån. När termostaten är i viloläge blinkar 
knappen.
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Hur du använder värmevästen tillsammans med iwarm3 appen:
1.  Först måste du ha laddat ned appen iwarm3 till din telefon. Har du en iPhone 

är det App Store som gäller och har du en Android-telefon laddar du ner den 
från Google Play. I båda fallen är appen iwarm3 gratis.

2. Anslut kabeln i vänsterfickan till din powerbank.
3.  Stoppa sedan tillbaka powerbanken i den lilla fickan som sitter i den stora 

fickan och stäng igen. Var försiktig så att kabeln inte kommer i kläm.
4.  Starta telefonen och öppna appen. Följ instruktionerna i appen och anslut 

plagget. Nu kan du reglera temperaturen genom att flytta markören på vär-
meskalan mellan Low (30-37°C) - Middle (38-45°C) - High temperatur (46-
53°C). Du kan också stänga av värmen i västen genom att trycka på on/off 
knappen. Även om appen är påkopplad kan du justera värmen manuellt med 
knappen på västen.

5.  När västen uppnått den inställda temperaturen går den automatiskt i viloläge 
för att spara på strömmen för att sedan starta upp igen när temperaturen sjun-
kit 2-3 grader under den inställda nivån. När termostaten är i viloläge blinkar 
knappen.

När du inte använder värmen i västen skall du alltid vara noga med att kopp-
la ur powerbanken genom att lossa på USB-kontakten.

Ladda ner appen här:

Lägg till plagget genom att 
trycka på knappen + .  

Om du vill aktivera Bluetooth, 
tryck på TILLÅT.

Tryck på och håll inne knap-
pen på västen samtidigt som 
du trycker på CONNECT på 
appen.

Reglera värmen genom att 
dra i markören på värmeska-
lan på appen.


