Gebruiksaanwijzing
Verwarmde bandage
AB15, WB25, KB35, SB45,
RB66, NB66, NSB75, EB85

Stand November 2014 - Veranderingen altijd
zonder Vooraankondigingen voorbehouden. Alle
rechten voorbehouden.

Hartelijk dank ...
dat u zich voor een koop van onze
verwarmde bandage heeft gekozen.
Om van een langdurig plezier aan de
verwarmde bandage te hebben, leest
u a.u.b. eerst aandachtig de
gebruiksaanwijzing door en houd
rekening met de verschillende
aanwijzingen.

Belangrijke Zekerheidsaanduiding
A.u.b volg de volgende zekerheidsaanwijzingen, omdat anders personenof materiaalschade ontstaan kan en de
garantie op grond van verkeerd gebruik
kan komen te vervallen.
- Onze aanbeveling dat kinderen,
zwangere, personen met pacemaker
of met andere gezondheidlijke
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problemen voor het gebruik van de
verwarmde bandage een arts om
eventuele gezondheidsrisiko's te vragen.
- Als u bijwerkingen of andere
onaangename bijwerkingen voelen, de
bandage direct uitschakelen en direct
een arts beraden, voordat de verwarmde
bandage weer in gebruik word genomen.
- Gebruik de verwarmde bandage nooit,
als deze nat mocht zijn.
- Gebruik de verwarmde bandage nooit
voor een langere tijdruim
of gedurende het slapen.
- Steek geen pennen of naalden in de
verwarmde bandage, omdat dit tot
beschadigingen in uw verwarmingselement of kabels kan leiden.
- Gebruik de verwarmde bandage niet op
een gevoelige huidoppervlaktegebruik.
- Verkeerd gebruik kan tot verbrandingen
leiden.
- Schakel de verwarmde bandage nooit in
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als deze samengevouwen is.
- Verhinder elk mogelijk kontakt van het
bedieningselement met vuur of andere
hittebronnen.
- Verhinder elk mogelijk kontakt van het
bedieningselement met vuur of andere
hittebronnen.
- De akku is voor ca. 500 ladingen voorzien Gebruik alleeen het laadapparaat wat in
de leveringsverpakking is toegevoegd.

In gebruik nemen
Aad de akku voor het eerste gebruik
minstens 5 uur op. De akku is alleen tot
qualiteitskontrolle in de fabriek voorgeladen.
Alle verdere akku opladingen duren ca.
4 uur voor de akku geheel vol is.

rood LED = laden

Steek het laadaparaat in het stopkontakt.
Het laadapparaat is voor 110/230V voorzien.
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groenLED =
volledig geladen
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Akku/bedieningselement
sluiten

Aanschakelen en de
temparatuur kiezen

Hou de aan/uit knop
2 sekonde ingedrukt
tot de rood led oplicht.
Zoek de kabel in de kleine zak van de
bandage.

Sluit het bedieningselement aan.

Steek het bedieningselement in de
kleine zak.
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Door vaker op de
aan/uit knop te
drukken, kunt u de
temparatuur instelling
veranderen
groen = minste
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Temparatuur kiezen
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Temparatuur kiezen /
Uitschakelen

Door vaker op de
aan/uit knop te
drukken, kunt u de
temparatuur
instelling
veranderen
geel = middel

Door vaker op de
aan/uit knop te
drukken, kunt u de
temparatuur
instelling
veranderen
rood = maximum

Door vaker op de
aan/uit knop te
drukken, kunt u de
temparatuur
instelling
veranderen
oranje = hoog

Om het
bedieningselement
uit te schakelen,
hou de aan/uit knop
2 sekonden
ingedrukt, tot de
blauwe led oplicht..
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Wassen en Verzorgen

- Verwijder voor het wassen het
bedieningelement.
- Er word uitdrukkelijk alleen op de hand
wassen aaanbevolen.
- Gebruike een milde zeep of een fijn
wasmiddel.
- Gebruik nooit een bleekmiddel van
welke aard ook.
- Hang de verwarmbare bandage om
te drogen op.
- Wring de verwarmbare bandage nooit
uit en strijk deze nooit, hierdoor kunnen
de warmte elementen beschadigen.
-9-

Service en Garantie
Probeer nooit uw verwarmbare bandage,
het bedieningselement of het netdeel zelf
te repareren. In dit geval vervalt alle
aanspraak op garantie. Neem a.u.b
kontakt op met het mc heat® Service.
De garantie tijd bedraagt 24 maanden
berekent vanaf uw verkoopsdatum.
Als garantie bewijs word alleen een
kassabon met datum of rekening als
bewijs geaccepteerd. Hand geschreven
kwitanties zijn als garantiebewijs niet
geldig. De garantie sluit schade uit
(uitsluitend en zonder uitzondering),
schade dor scherpe voorwerpen, buigen,
samen drukken, vallen laten, water etc,
die door wangebruik, misbruik,
aansluitend gebruik niet volgens de
gebruiksaanwijzingen.
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Service en Garantie
Neem in ieder geval eerst kontakt op
met mc heat®. Als u vragen of
problemen heeft met ons verwarmde
bandage. U bereikt ons per e-mail
onder info@mc-heat.com. Wij zullen
dan alles proberen met u het probleem
op te lossen. Zou het nodig zijn de
verwarmde bandage aan ons terug te
moeten sturen, krijgt u van ons een
RMA nr. Deze moet duidelijk zichtbaar
op de terugzendkarton worden
vermeld. Er kunnen geen RMA
terugzendingen zonder dit nummer
worden aangenomen.
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Groene zone/ Recycling
Deze verwarmde bandage mag na zijn
levensduur niet bij het normale huisvuil
gezet worden. Recycle deze
matrasovertrek bij een electro container.
Verwijder u het bij een desbetreffende
schrotthandelaar. Informatie hierover
krijgt u bij de gemeeente/stad werken.
Batterijen horen niet bij het huisvuil.
Verbruikers zijn wettelijk verplicht
gebruikte batterijen terug te geven.
U kunt uw batterijen overal waar
batterijen verkocht worden terugbrengen
zowel als bij elke bouwmarkt waar
batterijen verkocht worden.
Natuurlijk kunt u de in deze levering
bijgevoegde accu na gebruik kostenloos
aan ons terugsturen.
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Groene zone/ Recycling
Batterijen met schaadstoffen zijn met
gekenmerkt met deze tekens:
Pb=Batterij met lood
Cd= batterij met cadmium
Hg= batterij met quickzilver

Rug-/Voetgelenk bandage
1.

1.

2.

2.

Technische gegevens laaddeel:
Ingang:100/240V AC 50/60Hz 0,25 A
Uitgang:8,4V DC 0,7 A

3.

3.

Technische gegevens bandage:
Ingang: 7,4 V Lithium Ionen Akku
Bandage maaterial: 97% Neopreen
3% Polyamide
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4.

4.

Technische gegevens
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Ellebog/Schouder Bandage
1.

Nek/Nek-Schouder Bandage

1.

1.
1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.
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2.

2.

3.

4.
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Pols-/Kniebandage
1.

1.

2.

2.

3.

3.
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Kontaktadres
MM-Store GmbH
Gesandtenstrasse 6
D-93047 Regensburg
+49-(0)941-59937226
www.mc-heat.com
info@mc-heat.com
Verdere interesante verwarmde
produkten vind u in het Internet
www.mc-heat.com
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