Dansk:
Tillykke med dit nye Outchair-Produkt. Dette produkt er beregnet til udendørs brug, og disse anbefalinger for
brug og vedligeholdelse bør følges.
Læs derfor denne vejledning omhyggeligt, og gem den til senere brug. Er der andre brugere af produktet bør
disse ligeledes læse og følge vejledningen.
Leveringsomfang: • 1 stk. Produkt • 1 stk. kraftige 10000 mAh 5V lithium polymer powerbank • 1 stk.
Opladningskabel • 1 stk. bæretaske
Varmefunktionen på dit Produkt:
1.
2.
3.
4.
5.

Tilslut det opladte powerbank til stikket i lommen bag lyslåsen i dit Produkt. Det er ikke nødvendigt at
tænde for strømbanken separat.
Hold tænd / sluk-knappen på powerbank inde i 3 sekunder til knappen lyser op. Powerbank er nu
aktivt og sædet er indstillet til at varme ved fuld effekt (3 indikatorlamper lyser).
Produktet har 3 varmeindstillinger, som kan indstilles ved kort at trykke på On-knappen.
Varmeniveauet kan ses i farve. Rød højeste varmeniveau, grønt midtvarmeniveau og blå laveste
varmeniveau.
Hvis du vil slukke for powerbank, skal du trykke på knappen igen i 3 sekunder, og powerbank er
slukket (lyset forsvinder). Det er ikke nødvendigt at slukke for strømbanken separat.
Kort tryk på knappen på strømbanken viser strømniveauets ladningsniveau.

For at garantere en fuld debitering skal kraftbanken være fuldt opladet, før den bruges første gang eller efter
en lang periode, der ikke er brugt. Power banken skal opkræves mindst en gang hver 6. måned for at
opretholde sin kapacitet.
Dæk ikke strømbanken med tæpper, puder eller lignende under opladningen
Oplad netbanken kun i tørt miljø og ved normal stuetemperatur.
BEMÆRK: Bemærk, at driftstiden og / eller temperaturen på el-banken kan reduceres i kolde temperaturer.
Vi kan kun garantere sikker brug af produktet, hvis det bruges sammen med det udpegede tilbehør til stolen
(strømbank, kabel, adapter eller lignende).
Anbefaling:
Hvis du ikke bruger produktets varmefunktion, skal du afbryde strømforsyningen ved at fjerne kablet fra
strømbanken.
Den hurtigste måde at opvarme produktet på er først at indstille det højeste temperaturniveau (rødt).
Produktet varmer op inden for 5 min.
ADVARSEL: Hvis strømbanken bruges i flere timer, anbefaler vi, at du indstiller det laveste temperaturniveau
for at undgå overophedning af den opvarmede del af kroppen og følgelig forbrænding af huden.
Rengøring og vedligeholdelse af Produkt:
Rengør med vand og neutral sæbe. Fjern havsalt og snavs med ferskvand og lad produktet tørre helt, før det
opbevares. Brug ikke klorholdig vand til rengøring. Undgå også at bruge opløsningsmidler, alkohol, benzin og
andre rengøringsmidler.
Vi giver en garanti på 1 år på powerbank fra købsdato og 2 år på fabrikation og materielle fejl. Undtaget fra
dette er den ukorrekte brug af artiklen, den
Bortskaffelse:
De brugte, fuldstændigt udladede strømbanker / batterier / genopladelige batterier skal bortskaffes i
overensstemmelse med WEEE - Affalds elektrisk og elektronisk udstyr (EC) - via de specielt mærkede
opsamlingsbeholdere, de særlige affaldsindsamlingssteder eller via den elektriske forhandler. Alternativt
kan du sende batteriet tilbage til os til bortskaffelse. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte den lokale
myndighed, der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.

Lu-So Aps
Info@mmoutdoor.dk
+45 36990110

Forklaringer:
Læs instruktionerne.

Indsæt ikke nåle!

Må ikke bleges!

Ikke tørretumbles!
Stryg ikke!

Brug ikke foldet eller
lukket!
Varmeopsamling muligt!

Tør ikke rent!

Må ikke bruges af små
børn (0-3 år)!

Fjern batteriet /
powerbanken før
rengøring!

ADVARSEL:
• Manglende overholdelse af følgende instruktioner kan forårsage personskade eller materielle skader
(elektrisk stød, hudforbrænding, brand). Følgende sikkerheds- og farehenvisninger tjener ikke kun til at
beskytte dit helbred eller tredjeparts helbred, men også til at beskytte produktet. Følg derfor disse
sikkerhedsinstruktioner og overlever disse instruktioner, når du videresender artiklen.
• Dette produkt må ikke bruges af mennesker, der er følsomme over for varme og af andre sårbare
mennesker, der ikke kan reagere på overophedning (f.eks. Diabetikere, mennesker med hudændring på
grund af sygdom eller arrede hudområder i applikationsområdet, efter at have taget smertelindrende medicin
eller alkohol) )
• Dette produkt bør ikke bruges til småbørn (0-3 år), fordi de ikke kan reagere på overophedning.
• Dette produkt må kun bruges af små børn (3-8 år) under voksenovervågning.
• Dette produkt må kun bruges af ældre børn (fra 8 år) og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn og / eller er blevet instrueret og /
eller er blevet instrueret i sikker brug af produktet Forstå de resulterende farer tilstrækkeligt.
• Børn må ikke lege med produktet.
• Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden tilsyn.
• Dette produkt er ikke beregnet til brug på hospitaler.
• Indsæt ikke nåle.
• Brug ikke foldet eller skubbet sammen.
• Brug ikke gennemvædet.
• Denne opvarmningspude må kun betjenes sammen med den strømbank / batteri / genopladeligt batteri, der
er angivet på etiketten.
• Brug kun det medfølgende ladekabel til at oplade strømbanken / batteriet.
• Træk ikke, drej eller knæk ikke kablerne.
• Kontroller dette produkt regelmæssigt for at se, om det viser tegn på slid eller skade. Hvis der er sådanne
tegn, eller hvis produktet er blevet brugt forkert, skal det først kontrolleres af fabrikanten, før det tændes
igen.
• Hvis linjerne på produktet eller opladeren er beskadiget, skal de udskiftes af producenten eller hans
kundeservice eller en lignende kvalificeret person.
• Mens produktet er tændt, kan det være
- der er ikke placeret genstande (f.eks. kuffert eller kurvkurv)
- Der er ikke placeret nogen varmekilde, såsom en sengeflaske, varmepude eller lignende.
• Dæk ikke strømbank / batteri / genopladeligt batteri med tæpper, puder eller lignende under
opladningsprocessen.

• Det er vigtigt at overholde oplysningerne om betjening, rengøring, pleje og opbevaring.
• Hvis du har spørgsmål om brugen af vores enheder, bedes du kontakte vores kundeservice.
• Før rengøring skal du altid tage strømbanken / batteriet ud af produktet og fjerne det fra lommen på den
angivne lomme i / på produktet. Ellers er der risiko for skader.
• Elbank / batteri / genopladeligt batteri må aldrig komme i kontakt med vand eller andre væsker.
• Brug en tør, fnugfri klud til at rengøre strømbanken / batteriet. Brug ikke kemiske rengøringsmidler eller
slibemidler.
• Bemærk, at produktet ikke må tørrenses, vendes ud, maskintørres, stryges eller stryges. Ellers kan
produktet blive beskadiget.
• Tilslut ikke produktet igen til strømbanken / batteriet, før produktet og stikket på forbindelseskablet er helt
tørt. Ellers kan produktet blive beskadiget.
Hvad skal man gøre i tilfælde af problemer?
Produktet bliver ikke varmt:
- Er produktet tændt?
- Er strømbanken / batteriet opladet?
- Kontroller, om stikket sidder ordentligt i stikket på strømbanken / batteriet
- Hvis strømbanken / batteriet bruges i nærheden af stærke magnetfelter, kan der opstå fejl. Skift din
placering, afbryd forbindelsen og forbind igen.

