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OPLAADBARE HANDVERWARMER

Made in PRC
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1. Blauwe LED: 100% opgeladen
2. Blauwe LED: 75% opgeladen
3. Blauwe LED: 50% opgeladen
4. Blauwe LED: 25% opgeladen
5. Lichtschakelaar
     - Lang indrukken om licht aan/uit te schakelen
     - Kort indrukken om de lichtinstelling te kiezen (zaklamp, 
        SOS signaal of stroboskoop)
6. 5V output voor USB om bv. een mobiele telefoon op te  
     laden, schakelt automatisch aan/uit bij in- of uitpluggen
7. 7,5V input voor Micro-USB aansluiting om de handver
     warmer op te laden
8. AAN/UIT knop voor verwarming
      - Lang indrukken om verwarming aan/uit te schakelen
      - Kort indrukken om hoge of standaard warmte te kiezen
9. Groene LED: standaard warmte-instelling
10. Rode LED: hoge warmte-instelling
11. Witte LED: zaklamp-instelling
12. Bevestiging for draagband

HANDLEIDING
Dient als oplader voor bv. een mobiele telefoon waarvan de 
batterij leeg of bijna leeg is. LET OP: geschikt voor gebruik als 
er geen stopcontact of gewone oplader beschikbaar is. Niet 
geschikt om een nieuw apparaat voor de eerste keer op te 
laden. Hiervoor heeft u een gewone oplader nodig.

Let op: opladen via de 5V USB-aansluiting wordt automatisch aan/uit-
geschakeld bij in- of uitpluggen

OPLADEN
Als de handverwarmer volledig geladen is, kan men bv. een 
iPhone 6/6S/7 tot 2 maal opladen als alleen de oplaad-instel-
ling gebruikt wordt.
Met een volle batterij kan de handverwarmer tot 5 uur 
warmte leveren als alleen de verwarmings-instelling gebruikt 
wordt.
Met een volle batterij kan de handverwarmer tot 60 uur licht 
geven als alleen de zaklamp-instelling gebruikt wordt.

WARMTE INSCHAKELEN
Knop (8) lang indrukken om verwarming aan/uit te
schakelen Knop (8) kort indrukken om standaard (groen) of 
hoge warmte (rood) te kiezen

LICHT
Knop (5) lang indrukken om het heldere wiite LED licht aan/uit 
te schakelen
Knop (5) kort indrukken om licht-instelling te kiezen (zaklamp, 
SOS signaal of stroboscoop)

Specificaties
Input voltage: 5V 2000 mA
Output voltage: 5V 2000 mA
Li-ion batterij: 6800 mAh
Status-indicatie:
• Batterij status (25% - 50% - 75% - 100%)
• Standaard temperatuur (40-45 graden)
• Hoge temperatuur (50-55 graden)
Afmetingen: 9,85 x 6,85 x 2,88cm
Gewicht: 145g

ONDERDELEN
1x handverwarmer
1x zakje
1x draagbandje
1x USB-kabel
1x Micro USB-kabel
1x iPhone stekkers
1x Mini USB adaptor
1x handleiding
1x fietsbevestiging

Let op:
Wijzigingen aan dit apparaat zijn om veilgheidsredenen niet 
toegelaten. Gebruik alleen volgens deze voorschriften om 
schade aan het apparaat en de omgeving te voorkomen 
(kortsluiting, electrische schok, brand, enz.). Lees altijd eerst 
de gebruiksaanwijzing. Bij onjuist gebruik is de garantie niet 
geldig.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Schade aan uzelf of uw omgeving, veroorzaakt door het niet 
opvolgen van deze gebruiksaanwijzing, beschadiging of 
onjuist gebruik van het apparaat, wordt niet door onze 
garantie gedekt en maakt de garantie ongeldig. 

Let op: Om de levensduur van dit artikel te verlengen, raden 
wij aan om het volledig op te laden na elk gebruik. Verder is 
het aan te bevelen om het artikel elke 6 maanden volledig op 
te laden om de batterijsterkte te behouden.

Handverwarmer opladen
De handverwarmer kan opgeladen worden door aansluiting 
op een computer, een adapter of in uw auto dmv een USB 
stekker (7).
1. Sluit de handverwarmer aan op de externe energie-bron 
     dmv de bijgesloten USB stekker (7).
2. Het blauwe LEDs tonen de oplaadstatus.
3. Als alle LEDs aan zijn is de batterij volledig geladen.

Andere apparaten met de handverwarmer opladen
Gebruik de juiste verbindingskabel (zie afbeelding).


