
 
 

Productinformatie  

Het doel van dit product is om mensen van warmte te voorzien. Het product bevat een infrarood 

warmte-element en een li-ion batterij. De batterij kan opgeladen worden via de bijgeleverde USB-

kabel. WAARSCHUWING: Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat je van de warmte 

geniet.  

• Gebruik uitsluitend de bijgeleverde USB-oplader. 

 • Het gebruik van een andere oplader kan gevaar en blijvende schade aan het product en de 

omgeving veroorzaken.  

• Gebruik met beleid.  

• Niet gebruiken bij over- en onder gevoeligheid voor warmte.  

• Niet geschikt voor kinderen onder 8 jaar zonder toezicht.  

• Niet gebruiken in de buurt van andere warmtebronnen.  

• Bescherm het product tegen water en andere vloeistoffen.  

• Bewaar het product binnen.  

• Check het product op beschadigingen voor gebruik.  

• Niet gebruiken als de batterij beschadigd is.  

• Niet gebruiken als het product nat of vochtig is.  

• Onderdelen niet verbranden. Het product niet doorboren.  

• Onderdelen niet openmaken.  

Opladen 

Haal de accu uit de kussen en verbind deze met de bijgeleverde oplader. Indien de oplader correct is 

bevestigd, geeft het indicatielampje de laadstatus aan. Dit zijn de 4 bolletjes op de accu. 4 blauwe 

bolletjes betekend dat de accu helemaal vol is. Als de accu is opgeladen verwijder de opladen en stop 

de accu terug in het kussen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Verwarming  

Schakel de verwarming in door op de aan/uit-knop te drukken 3 seconden lang.  

Het product heeft drie warmte-niveaus:  

• 1 Groen - Laag (28-32°C)  

• 2 Blauw - Medium (35-39°C)  

• 3 Rood - Hoog (38-42°C)  

De daadwerkelijke temperatuur kan variëren door hoge of lage omgevingstemperaturen en de dikte 

van de kleding van de gebruiker. Auto-uitschakeling Het product heeft een automatische 

uitschakeling. Het product schakelt automatisch uit na 8 uur in gebruik geweest te zijn.  

 

Oververhitting en beveiliging  

Elk product is voorzien van een thermostaat die beveiligt tegen oververhitting. De thermostaat 

reduceert de temperatuurregulering tijdelijk wanneer de actuele temperatuur in het warmte-

element te hoog wordt. In sommige gevallen is een zacht, ploffend geluid hoorbaar. 

 

Batterij  

Het product bevat een oplaadbare li-ion batterij. Plaats de batterij in het batterij vakje en verbind de 

batterij met de batterijkabel. We raden aan om de batterij voor het eerste gebruik volledig op te 

laden 

• 5 lampjes = 70-100% charged  

• 3 lampjes = 20-70% charged  

• 1 lampje = 0-20% charged  

 

Onderhoud  

Reinigen  

Schakel het product uit en verwijder de kussenhoes. Was de kussenhoes vervolgens volgens de 

wasvoorschriften op het aangehechte label. Zorg er voor dat het binnenkussen en alle elektronische 

onderdelen beschermd zijn tegen water. Het binnenkussen kan niet gewassen. 

 

Opbergen 

Ontkoppel de batterij als het kussen voor langere tijd opgeborgen wordt en niet in gebruik is. 

 

 

 



 
 

Problemen  

Mijn Warmy werkt niet. Er branden geen indicatielampjes en hij warmt niet op als ik op de 

aan/uitknop druk. Kijk goed na of de batterij niet is beschadigd: 

 1. Kijk na of de batterij correct is aangesloten. 

 2. Ontkoppel en verbind de batterij opnieuw.  

3. Laad de batterij volledig op.  

Mijn kussen laadt niet op.  

1. Gebruik een andere USB-lader en controleer of de USB-lader werkt met een ander apparaat.  

2. Controleer of de kabel beschadigd is. Vervang indien nodig de kabel.  

 

Garantie  

Wij garanderen dat onze producten twee jaar na de datum van aankoop vrij zijn van defecten met 

betrekking tot materiaal en vakmanschap. Voor slijtageonderdelen zoals de batterij en de stof, 

garanderen wij een periode van één jaar na de aankoopdatum. 


