
Instructies elektrisch warmtekussen 

Bedankt voor het kiezen voor het warmtekussen van LifeShift. Ons doel is om de beste producten te leveren en hierdoor uw 

leven een stukje makkelijker te maken. Dit is een elektrisch product zorg ervoor dat u de onderstaande instructies leest 

voordat het warmtekussen gebruikt. Als u dit niet doet kan dit gevolgen hebben zoals een elektrische schok, brand of 

lichamelijk letsel. 

Lees voor gebruik onderstaande instructies: 

1. Alleen binnenshuis gebruiken 

2. Niet gebruiken bij zichtbare schade aan het warmtekussen (barsten, blootliggende draden of warmte-elementen) 

3. Warmtekussen uitschakelen en loskoppelen bij oververhitting of vreemde geur 

4. Ernstige hartpatiënten, degenen die afhankelijk zijn van een pacemaker en zwangere vrouwen moeten vooraf 

met hun arts overleggen gebruik maken van. 

5. Niet gebruiken voor bewusteloze en warmtegevoelige mensen. 

6. Breng geen wijzigingen aan de schakelaar, de draden en het verwarmingselement.  

7. Plaats het verwarmingskussen tijdens gebruik niet in een matras of dekbed.  

8. Gebruik de kabel niet als handvat.  

9. Doorboor of gebruik geen scherp voorwerp om het verwarmingskussen vast te zetten. 

10. Gebruik geen ander elektronisch verwarmingsapparaat in combinatie met uw verwarmingskussen.  

11. Stop het verwarmingskussen niet in tijdens gebruik.  

12. Bedek het verwarmingskussen alleen op uw lichaam, ga niet zitten en/of liggen op het verwarmingskussen.  

13. Niet gebruiken voor kinderen.  

14. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het warmtekussen niet in gebruik is.  

15. Gebruik het warmtekussen niet wanneer het nat is 

16. Maak dit verwarmingskussen niet chemisch schoon. Oplosmiddelen voor chemisch reinigen kunnen de draden 

beschadigen.  

17. Gebruik geen bleekmiddel of reinigingsvloeistoffen.  

18. Gebruik geen wringer.  

19. Strijk uw verwarmingskussen niet.  

20. Gebruik geen mottenballen of sprays van welke aard dan ook.  

21. Sluit het verwarmde product niet opnieuw aan en gebruik het niet voordat het VOLLEDIG droog is.  

22. Gebruik geen pijnstillende crème in combinatie met uw verwarmingskussen 

Functies: 

Biedt uitstekende dekking voor grote spiergroepen. 6 temperatuurinstellingen: De LED-controller past de warmte 

gemakkelijk aan met 6 temperatuurinstellingen om aan uw comfortniveau te voldoen. (40℃/104℉ tot 60℃/140℉).  

TIMER: 4 niveau-instellingen variërend van 30 ~ 120 min, bespaart energie en voorkomt brandwonden veroorzaakt door 

overmatige verwarming. Extra lang snoer van 2 meter: maakt het gemakkelijker om te gebruiken vanuit het comfort van 

uw bed of favoriete stoel.  

Hand en machine wasbaar: helpt de schoonheid en zachtheid van het product jarenlang te behouden.  

6 WARMTE-INSTELLINGEN: 

- Warm-temperatuurbereik (~ 40℃/104⁰ F)                                    Warmte – LED             

- Bereik bij lage temperaturen (~45℃/112⁰ F)                                    Tijd - LED             

- Medium Laag temperatuurbereik (~48℃/119⁰ F)                                   Warmte – knop                                      

- Gemiddeld temperatuurbereik (~52℃/126⁰ F)                               Tijd – knop                  

- Gemiddeld bereik op hoge temperatuur (~56℃/133⁰ F)                               Aan / uit knop  
= Bereik op hoge temperatuur (~ 60℃/140⁰ F)      
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Bediening warmtekussen: 

1. Zorg ervoor dat de stekker in een op veiligheid getest stopcontact zit.  

 

2. Schakel in: duw de schakelaar omhoog naar AAN, het verwarmingskussen in de standaardmodus (1/2/3 warmte-

indicator-LED AAN, 60 min Timer Indicatie-LED AAN).  

Standaard modus: 

Warmteniveau: gemiddeld (3 niveaus) - temperatuurbereik (~ 48 / 119 ⁰ F) 
Timerniveau: 60 min om automatisch UIT te schakelen.  

 

3. Pas de temperatuur aan: (1 ~ 6 niveaus): 

Druk in de standaardmodus op de warmtetoets om de temperatuur aan te passen aan uw behoefte, die warmte-

LED-indicatie zal branden; met de overeenkomstige  

temperatuurniveau. 

 

4. Timer: 

Druk in de standaardmodus op de timertoets om de opwarmtijd in te stellen, die timer-LED-indicatie zal de 

bijbehorende timer afgaan niveaus (30/60/90/120min.). De timer-LED wordt ook elke 30 minuten een niveau 

lager verschoven. Als de timer uit is, zijn alle LED's uit en het warmtekussen wordt uitgeschakeld. Druk in de 

Timer Auto OFF-modus op de Heat-toets of de Timer-toets om terug naar de standaardmodus.  

 

5. Uitschakelen: 

Duw de schakeltoets naar OFF. 

 

6. Reinigen:  

Schakel het warmtekussen uit, haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder de controller en de 

voedingseenheid. Het warmtekussen kan in de machine worden gewassen en moet droog zijn voordat u het 

warmtekussen weer in elkaar zet. Gebruik geen reinigingsmiddelen van chemicaliën.  

 

7. Opslag:  

schakel het warmtekussen uit, kies het warmtekussen en bewaar het kussen op een droge, veilige, schone en 

koele plaats na het opruimen. BEWAAR DE VERPAKKING VAN DE VERZENDING voor gebruik in het geval dat uw 

apparaat onderhoud nodig heeft. (Als dit apparaat wordt verzonden zonder de originele verpakking, schade kan 

optreden en de garantie is dan ongeldig).  

Inhoud: 

Een verwarmingskussen, een controllerdoos met netsnoer en instructies. 

Beperkingen van aansprakelijkheid: 

1. Gebruiksvoorwaarden zijn onvoorwaardelijk na uw aanvaarding, zonder wijzigingen in de hierin vermelde voorwaarden, 

bepalingen of kennisgevingen.  

2. Correct gebruik, inclusief het doornemen van alle veiligheidsmaatregelen.  

3. Geen verboden of onrechtmatig gebruik. De producten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door mensen.  

4. Ons behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder dit product wordt aangeboden te wijzigen.  

5. Koper aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid van het gebruik van dit product. Onze is niet aansprakelijk voor enige 

schade die voortvloeit uit gebruik of misbruik van dit product. 

Specificaties: 

Model nummer: SM-SN-S SM-SN-L SM-HB-L 

Grootte: 58x42cm 94x56cm 55x37cm 

Power: 60 Watt 120 Watt 50 Watt 

 

 


