
  
  

Käyttöohje   
Woodline   Lämpöliivi   Polar 

  
_________________________________________________________________________   
  
  

Voidaksesi   käyttää   Woodline-lämpöliiviä   sinun   täytyy   kytkeä   se   virtalähteeseen.   
Huomaa,   että   markkinoilla   on   monia   erityyppisiä   virtalähteitä,   jotka   toimivat   eri   tavoin,   
ja   tämä   voi   vaikuttaa   siihen,   miten   liivi   toimii.   Liivin   mukana   tuleva   
Woodline-virtalähde   on   valmistettu   ja   testattu   antamaan   liivillesi   parhaat   
toimintamahdollisuudet.   
  
  

Miten   lämpöliiviä   käytetään   ilman   iwarm3-sovellusta:   
1. Yhdistä   vasemmassa   taskussa   oleva   kaapeli   virtalähteeseen.   
2. Laita   virtalähde   sitten   pieneen   pussukkaan   taskun   sisällä,   ja   sulje   pussukka   

vetoketjulla.   Varo   ettei   kaapeli   jää   puristuksiin.   
3. Liivin   virtakytkin   muuttuu   nyt   siniseksi   ja   siinä   näkyy   alhaisin   lämpöasetus   30-37℃.   
4. Aseta   sitten   toivottu   lämpötila   painamalla   nappia.   Napin   oranssi   väri   on   38-45℃   ja   

punainen   on   46-53℃.   
5. Jos   painat   neljä   kertaa   nappia,   se   muuttuu   mustaksi   ja   liivi   menee   pois   päältä.   
6. Kun   liivi   on   saavuttanut   asetetun   lämpötilan,   se   menee   automaattisesti   lepotilaan   

virran   säästämiseksi,   ja   käynnistyy   uudelleen,   kun   lämpötila   on   laskenut   2-3   astetta   
asetetusta   lämpötilasta.   Kun   termostaatti   on   lepotilassa,   nappi   vilkkuu.   

  
  

  
  
  
  



Miten   lämpöliiviä   käytetään   iwarm3-sovelluksella:   
1. Lataa   ensin   iwarm3-sovellus   älypuhelimeesi.   Jos   sinulla   on   iPhone,   saat   sovelluksen   

App   Storesta,   ja   jos   sinulla   on   Android-puhelin,   saat   sovelluksen   Google   
Play-kaupasta.   Molemmissa   kaupoissa   iwarm3-sovellus   on   ilmainen.   

2. Yhdistä   vasemmassa   taskussa   oleva   kaapeli   virtalähteeseen.   
3. Laita   virtalähde   sitten   pieneen   pussukkaan   taskun   sisällä,   ja   sulje   pussukka   

vetoketjulla.   Varo   ettei   kaapeli   jää   puristuksiin.   
4. Avaa   puhelin   ja   sovellus.   Seuraa   sovelluksen   ohjeita   ja   liitä   liivi   sovellukseen.   Nyt   voit   

säätää   lämpötilaa   siirtämällä   kohdistinta   lämpöasteikolla:   Low   (30-37℃)   -   Middle   
(38-45℃)   -   High   (46-53℃).   Voit   myös   kääntää   lämmityksen   pois   päältä   painamalla   
on/off   -nappia.   Vaikka   sovellus   on   yhdistetty   liiviin,   voit   silti   säätää   lämpötilaa   
manuaalisesti   liivin   nappia   painamalla.   

  
Liitä   liivi   sovellukseen       Jos   haluat   aktivoida       Paina   ja   pidä   alhaalla Säädä   lämpötilaa   
painamalla   +-nappia.       Bluetoothin,   paina          liivin   nappia   samaan liikuttamalla   

       SALLI .         aikaan,   kun   painat kohdistinta   
         CONNECT -nappia sovelluksen   
        sovelluksessa. lämpöasteikolla.   

5. Kun   liivi   on   saavuttanut   asetetun   lämpötilan,   se   menee   automaattisesti   lepotilaan   
virran   säästämiseksi,   ja   käynnistyy   uudelleen,   kun   lämpötila   on   laskenut   2-3   astetta   
asetetusta   lämpötilasta.   Kun   termostaatti   on   lepotilassa,   nappi   vilkkuu.   

  
Silloin   kun   et   käytä   lämmitystä   liivissäsi,   poista   virtalähde   irrottamalla   USB-kaapeli.   

  
Lataa   sovellus   täältä:   

  


