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Een innovatieve manier van pijnverlichting. 
 
Gefeliciteerd met uw aankoop en dank u wel voor het kiezen van dit mooie product. Wij 
zijn ervan overtuigd dat u de effectiviteit, de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid zult 
waarderen.  

Leg het dekentje op de pijnlijke 
plek en ontspan u. Het dekentje 
doet dan zijn werk. 

 

 
 

De ver infrarood vochtige warmte therapie. 
De ver infrarood vochtige warmte trekt tot wel 3 cm in de spieren. De warmte is 
vergelijkbaar met de warmte die u in een sauna ervaart.  
Bloedvaten verwijden daardoor direct. Gestreste en/of pijnlijke spieren ontspannen door 
deze extra doorbloeding. Rust in combinatie met het gebruik van de Moisture Heating 
Pad zal uw gespannen spieren ontspannen en geleidelijk zal de flexibiliteit zich weer 
herstellen. Het zal uw pijn verlichten. De Moisture Heating Pad is ook effectief bij veel 
voorkomende kwalen waaronder artritis en reuma effectief voor is. Voor de beste 
resultaten gebruikt u de Moisture Heating Pad het beste tussen de 40 en 60 minuten. 
Mocht u onverwachte symptomen krijgen, onderbreekt u dan het gebruik en waarschuwt 
u direct een arts. 
 

Gebruiksaanwijzing.  
1. Steek de stekker in een stopcontact. 
2. Schuif de schakelaar naar stand:  

0   = uit   
1   = lauw  
2   = warm  
3   = heet  
om de Moisture Heating Pad te gebruiken, afhankelijk van de gewenste 
temperatuur. 

3. Plaats de Moisture Heating Pad op de plek waar u de pad wilt gebruiken.  
4. Gebruik het apparaat niet bij dieren! 
5. De Moisture Heating Pad schakelt na 60 minuten automatisch uit. U zet de 

schakelaar na afloop van de behandeling op de " 0 ". 
6. Wanneer u de Moisture Heating Pad niet gebruikt, bewaart u het op een droge 

plaats en plaats er geen zware of scherpe voorwerpen op.  



 

Ver infrarood vochtige warmte 

 
 

   -2- 
 

Belangrijke voorzorgsmaatregelen. 
 
Lees de instructies en waarschuwingen in deze handleiding. 
• Na het verwijderen van de verpakking controleert u de Moisture Heating Pad op 

zichtbare schade. In geval van twijfel, neemt u eerst contact met ons op voordat u 
hem gaat gebruiken. 

• De Moisture Heating Pad mag u alleen gebruiken, zoals aangegeven in deze 
gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik moet als gevaarlijk worden beschouwd. De 
fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk 
of onjuist gebruik. 

• Het gebruik van elektrische apparaten moeten enkele fundamentele regels 
respecteren, met name: 

 
1. Gebruik de Moisture Heating Pad niet in water laten en raak hem nooit aan met natte 

handen. 
2. Trek nooit aan het snoer de stekker uit het stopcontact. 
3. Niet in de zon of regen laten liggen, etc . 
4. Voor reiniging dient u de stekker uit het lichtnet te halen. 
5. In geval van een defect en/of storing van de Moisture Heating Pad: zet u hem uit en 

neem contact met ons op. 
6. Het snoer van de Moisture Heating Pad mag nooit worden vervangen. Als het 

beschadigd is moet het apparaat worden afgedankt. 
7. Diabetici contacteren eerst hun arts voor gebruik. 
8. De katoenen hoes moet om de Moisture Heating Pad zitten voor u het gebruikt. 
9. Verwijder metalen voorwerpen tussen Moisture Heating Pad en uw lichaam voor 

gebruik. 
10. Ga niet op de Moisture Heating Pad zitten of liggen. 
11. Gebruik de Moisture Heating Pad niet als elektrische deken. 
 
  

Wasinstructie. 
1. Neem de blauwe hoes van de Moisture Heating Pad. 
2. De Moisture Heating Pad zelf mag niet gewassen worden. 
3. Was de hoes met de hand in een neutrale zeep en lauw water (max. 40 ° C ) en laat 

het uit zichzelf drogen om het zacht te houden. 
4. Gebruik de Moisture Heating Pad alleen als de hoes weer droog is. 
 
 

Technische gegevens.                       
• 220 - 240V  
• ~ 50/60Hz  
• 50W 
• Automatische uitschakeling na 60 minuten 
 
 
 
 
 
 
 


