
        
  
  
  
  

 

Handleiding infrarooddeken  
  

  

  

  

Deken uit de verpakking  

  

Als u de deken uit de verpakking heeft gehaald dient u de deken eerst volledig open te vouwen.  

  

De zijde met aan de onderkant klittenband slaat u dubbel tot aan de naad. Het andere stuk legt u 

daar overheen zodat een soort van slaapzak gecreëerd wordt.   

Steek de connectoren van de infrarooddeken in de corresponderende ingang van de controller box.   

  

Functionerende instructies  

  

● Steek de stekker in het stopcontact en zet aan de achter zijde van de controller box de schakelaar om naar 

1. De controller box staat nu aan, maar de deken is nog niet in werking.  Druk dan op de toets POWER op 

het paneel en stel de tijd en temperatuur in.   

  

● Door de toetsen ▲▼ van de TIMER stelt u de tijdsduur in. U kunt kiezen uit een tijdsduur van 20,30,40 of 60 

minuten. Nadat je de tijd hebt ingesteld, volgt de instelling van de temperatuur.   

Hier geldt dat elke druk op de toetsen ▲▼ de temperatuur 

met 5 C zal worden verhoogd of verlaagd.  

De temperatuur is erg persoonsafhankelijk. Let op, als de tempartuur juist is gekozen dient de knop select 

ingedrukt te worden. Er komt dan een rood puntje in de rechterhoek van het temperatuurschermpje te staan.  

  

● Druk op de toets START om het infrarode systeem te starten. U ziet nu de temperatuur oplopen tot de 

gekozen behandeling.  

  

● Wanneer de behandeling is beëindigd, zal de deken automatisch afslaan  

  

● Zet wanneer u klaar bent zet de hoofdschakelaar van de controller box uit.  

  

Aandachtspunten  

  

● Het schoonmaken van de infrarooddeken is belangrijk vanwege de hygiëne en duurzaamheid.  

  

● Voor gebruik van bepaalde medicijnen of pasta’s voor het verliezen van gewicht neem eerst contact op met 

je (huis)arts.  

  

● Het is altijd raadzaam uw huisarts te raadplegen bij enige onduidelijkheid.  

  

● Wij adviseren bij gebruik geen sieraden te dragen tijdens de duur van de behandeling. Deze kunnen namelijk 

heet worden door de infrarode straling.  

  

● Personen met een pacemaker raden wij af om gebruik te maken van de infrarooddeken.  

  

  



Technische gegevens  

  

Input : AC100V~120V 60HZ of 220V~240V 50HZ  

Output : DC36V ( op de deken )  

Vermogen: 180W ( max )  

Temperatuur: 25 ｰ C-80 ｰ C  

Timer: 30~60 minuten  

Automatische temperatuur regulatie  

  
  


