
FLAMEVEST
unisex verwarmingsvest

HANDLEIDING
Bedankt voor de aankoop van ons product.

De FLAMEVEST is een extreem zachte en warme vest, en is met zijn vier verwarmingselementen en 
nekwarmer ook geschikt voor de laagste temperaturen.

PAKKET BESTAAT UIT:
1 x verwarmd vest met USB 

PRODUCTSPECIFICATIES:

∑ Stroom wordt alleen geleverd door 5V 2A. Het product kan alleen met de hand worden 
gewassen!

∑ Wordt geleverd met USB-kabel (adapter is niet inbegrepen!)
∑ Materiaal: polyester
∑ Instelbare warmte-instellingen

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

∑ Er moet voor worden gezorgd dat de temperatuur van de verwarmingselementen wordt 
verlaagd voordat ze warm genoeg worden om huidverbranding te veroorzaken.

∑ Gebruik dit verwarmde vest niet bij een baby, kind, een hulpeloos persoon of iemand die 
ongevoelig is voor warmte, zoals een persoon met een slechte bloedcirculatie.

∑ Als u een medische aandoening heeft waardoor u gevoelig bent voor oververhitting, of 
als u persoonlijke medische apparatuur gebruikt, raadpleeg dan uw arts om te bepalen of 
het gebruik van dit product gepast is. 

∑ Nooit gebruiken als de binnenvoering nat is. 
∑ Niet aanbevolen om op de blote huid te dragen. 



∑ Schakel de stroom onmiddellijk uit bij ongemak. 
∑ Als u een onjuiste werking van dit verwarmde vest constateert, stop dan onmiddellijk 

met het gebruik ervan en neem contact met ons op voor hulp.
∑ Het verwarmde vest is ontworpen om te worden gebruikt met een soort 

temperatuurregeling. Als de volledige spanning vanuit een voertuig op het vest wordt 
aangebracht, kan het oververhit raken en brandwonden aan de huid veroorzaken!
** Zorg er voor elk gebruik van het vest voor dat de stralers plat in de zakken liggen, 
zonder plooien en plooien.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Hoe te gebruiken:

Om Flamevest te bedienen heeft u een powerbank nodig (5V 2A) 
(niet inbegrepen).

1. Laad de powerbank volledig op (niet inbegrepen).  
2. Sluit hem aan met de USB-stekker in de zak.
3. Steek de aangesloten powerbank in de zak en rits dicht.

Instructies voor controller: Met de drie verschillende verwarmingsopties kunt u uw warmte 
aanpassen aan alle omstandigheden waarmee u wordt geconfronteerd. U kunt gemakkelijk tussen 
instellingen wisselen met een druk op de knop.

Rood licht: hoge temperatuur (45 ° C)
Wit licht: Medium temperatuur (35 ° C) 
Blauw licht: Lage temperatuur (25 ° C)

Instructies voor activering:

1. Haal de USB-stekker eruit en sluit deze aan op een powerbank van 5V 2A (niet 
inbegrepen).

2. Druk de schakelaar drie seconden lang in, het rode lampje brandt en knippert. Dit 
betekent dat de verwarmingskussens geleidelijk aan het opwarmen zijn. Als er binnen 5 
minuten geen handmatige aanpassing van de temperatuur is, zal het ingebouwde 
programma van de schakelaar om veiligheidsredenen de temperatuur automatisch 
aanpassen aan de gemiddelde temperatuur. U kunt de temperatuur op elk moment 
persoonlijk aanpassen (druk gewoon op de knop om te wijzigen).

3. Om de verwarmingsfunctie te stoppen, drukt u lang op de controller gedurende drie 
seconden. 

4. Als het verwarmingsvest na enige tijd niet meer werkt, controleer dan of de voeding van 
de powerbank leeg is of dat de verbinding los zit.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

1. Haal de powerbank voor het wassen uit het vestzakje, steek de USB-stekker terug in het 
zakje en rits dicht. 

2. Alleen met de hand wassen. 
3. Droog hangen aanbevolen. 



4. Niet wringen of draaien.
5. Niet strijken, bleken of chemisch reinigen. 
6. Dompel uw batterij of USB-stekker nooit onder in vloeistof en laat geen vloeistof naar 

binnen stromen. 
7. Schakel het vest altijd uit voordat u het opbergt. 
8. Bewaar het vest in een koele, droge en goed geventileerde ruimte.

Instructies voor recycling en verwijdering
Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk 
afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke 
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een 
verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te 

bevorderen. Om uw gebruikte item te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of 
neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen 

voor milieuvriendelijke recycling.
Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke 
EG-richtlijnen.


