
Stoelbekleding :  

We feliciteren u met het kiezen van dit Outchair-product. Dit product is bedoeld voor 

kamperen / buitenshuis gebruik en deze aanbevelingen voor gebruik en onderhoud 

moeten in acht worden genomen.  

Lees deze handleiding zorgvuldig door, bewaar deze voor toekomstig gebruik, maak 

hem toegankelijk voor andere gebruikers en volg de instructies. 

Levering: 1x editie "Seat Cover", 1x transporttas, 1x batterij, 1x oplaadkabel, 1x 

gebruiksaanwijzing  

De batterij opladen:  Sluit de batterij aan op het meegeleverde netsnoer en sluit deze 

aan op een 220V stopcontact. De batterij- en voedingsindicator licht rood op.                    

De batterij bevindt zich in de oplaadmodus. Als deze groen is, verwijdert u de 

netspanningsadapter uit het stopcontact en de batterij.                                                    

Je batterij is nu klaar voor gebruik. 

Instructies voor de warmtefunctie van uw "stoelhoezen". 

1. Verbind uw opgeladen batterij met de juiste aansluiting op de "Stadium Seat". 

Plaats de bedrade batterij in het daarvoor bestemde vak zodat de voorkant van de 

batterij zichtbaar omhoog staat. 

2. Druk eenmaal gedurende 2 seconden op de aan / uit-knop. De batterij is nu actief 

en warmt op volle kracht op. 

3. Druk na het inschakelen kort op en slechts twee indicatielampjes gaan branden. 

Dit komt overeen met het gemiddelde verwarmingsvermogen. Druk een tweede keer 

op de knop en er gaat maar één indicatielampje branden. Dat komt overeen met het 

laagste verwarmingsvermogen. Als u voor de derde keer op de knop drukt, heeft u 3 

verlichte lampen en het volledige verwarmingsvermogen. 

4. Als u de batterij wilt uitschakelen, drukt u nogmaals op de knop gedurende 2 

seconden en is de batterij uitgeschakeld. 

Aanbeveling: Als u de warmtefunctie van de stoelbekleding niet gebruikt, koppel 

deze dan los van de batterij door de kabel van de batterij te verwijderen.  

Opmerking: bescherm tegen vocht. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door 

geautoriseerde servicecentra, anders vervalt de garantieclaim.  

Reiniging en onderhoud van de stoelbekleding:  Reinig met water en neutrale zeep. 

Verwijder zeezout en vuil met helder kraanwater en laat het product volledig drogen 

voordat u het opbergt. Vermijd het gebruik van oplosmiddelen, alcohol, benzine en 

andere reinigingsmiddelen. 

 



We geven een garantie van 1 jaar op de batterij vanaf de datum van aankoop en 2 

jaar op fabricage- en materiaalfouten. Uitgesloten hiervan is het oneigenlijke gebruik 

van het artikel. 

De verwijdering: De gebruikte, volledig lege batterijen moeten worden weggegooid 

via de speciaal gemarkeerde verzamelcontainers, de inzamelpunten voor speciaal 

afval of de elektricien.  

U kunt de batterij ook naar ons terugsturen voor verwijdering.  
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