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ALGEMEEN 
Gebruiksaanwijzing lezen en   
bewaren 

Belangrijke instructies. Bewaren 
voor later gebruik. 
Om de optimale werking en prestaties van dit artikel op 
elk moment te garanderen en om uw persoonlijke veilig-
heid te waarborgen, hebben we een verzoek aan u: 

lees voor het eerste gebruik van het ap-
paraat deze gebruiksaanwijzing zorgvul-
dig door en neem vooral de veiligheidsin-
structies in acht! 

Alle werkzaamheden aan en met dit artikel mogen al-
leen worden uitgevoerd voor zover ze beschreven zijn in 
de gebruiksaanwijzing. 
Wanneer u deze gebruiksaanwijzing niet volgt, kan dit 
ernstige letsels of schade aan dit artikel tot gevolg heb-
ben. 
Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er 
dan ook deze gebruiksaanwijzing bij. Deze originele 
gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze 
homepage www.gt-support.de worden gedownload.

Legenda
De volgende symbolen en signaalwoorden worden in 
deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpak-
king gebruikt.

Dit signaalsymbool/-woord 
duidt op een gevaar met 

een gemiddeld risiconiveau dat, indien het niet wordt 
vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.

Dit signaalsymbool/sig-
naalwoord duidt op een 

gevaar met een laag risiconiveau, dat, indien niet verme-
den, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.

Dit signaalsymbool/-woord 
waarschuwt voor mogelijke 

materiële schade.

Dit symbool geeft u nuttige bijkomende infor-
mation over de installatie of over de bediening.

Beschermingsklasse II: versterkte of dubbele 
isolatie tussen actieve en aanraakbare delen. 

Meestal is er geen verbinding met de randaarde.

 Instructies lezen

Alleen geschikt voor gebruik binnen.

   Wassen op max. 30 °C in het programma 
voor de fi jne was

 Niet wassen (bedieningsgedeelte)

 Niet bleken

Niet in de droogtrommel drogen

Niet strijken

Niet chemisch reinigen
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 Geen naalden insteken

Niet samengevouwen of samengeduwd  
gebruiken

 Niet voor gebruik door zeer jonge kinderen 
(0 - 3 jaar) geschikt

Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk 
‘Conformiteitsverklaring’): met dit sym-
bool gemarkeerde producten voldoen 

aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van 
de Europese Economische Ruimte.

Het zegel “Veiligheid gekeurd” (GS-te-
ken) bevestigt dat het artikel voldoet 
aan de eisen van de Duitse productvei-
ligheidswet.

Op schadelijke stoff en getest artikel

Veiligheid 
Gebruik volgens de voorschriften 
• Dit artikel is ontworpen voor huishou-

delijk gebruik zoals beschreven in deze 
gebruiksaanwijzing. 

• De rugverwarmingsband mag niet als 
onderlegger worden gebruikt. 

• Het is niet geschikt voor medisch ge-
bruik in ziekenhuizen, praktijken, enz.

• Het artikel is geen medisch hulpmiddel 
en is niet geschikt voor therapeutische 
doeleinden. 

• Baby’s, kleine kinderen, hulpeloze of per-
sonen die niet gevoelig zijn voor warmte 
en dieren mogen niet worden verwarmd 
met de rugverwarmingsband. 

• Dit artikel mag alleen worden gebruikt 
in droge ruimten binnenshuis.

Gevaar door elektriciteit
Het bedieningsge-
deelte en de stek-

kers mogen niet worden blootgesteld 
aan druipend of spattend water. Nooit 
onderdompelen in water of andere 
vloeistoff en. Als er vloeistof is binnen-
gedrongen, bestaat er gevaar voor 
elektrische schokken. 
Gebruik de warmteband na het wassen 
pas als hij helemaal droog is. 
• Reinig de rugverwarmingsband bij 

normale en zware vervuiling op maxi-
maal 30°C (in het programma fi jne 
was en met het laagste aantal omwen-
telingen bij het centrifugeren).

• Sluit de rugverwarmingsband aan op 
een goed geïnstalleerd stopcontact 
waarvan de spanning overeenkomt 
met de “Technische specifi caties”.



3

• Gebruik alleen het bijgeleverde be-
dieningsgedeelte om de rugverwar-
mingsband te bedienen. 

• Zorg ervoor dat het stopcontact ge-
makkelijk toegankelijk is zodat u  in-
dien nodig snel de stekker uit het stop-
contact kunt trekken. 

• Gebruik de rugverwarmingsband niet: 
- als de rugverwarmingsband, het net-

snoer, de regeleenheid of de stekker 
beschadigd zijn, 

- als de rugverwarmingsband vochtig is.
• Wikkel het netsnoer voor het aansluiten 

helemaal af. Let er daarbij op dat het 
netsnoer niet door scherpe randen of 
hete voorwerpen wordt beschadigd. 

• Zorg ervoor dat overtollige drempels en 
elektrische leidingen op een veilige ma-
nier zijn aangebracht.

• Als het netsnoer van de rugverwar-
mingsband beschadigd is, dient het om 
gevaren te voorkomen te worden ver-
vangen door de fabrikant, zijn klanten-
dienst of een soortgelijk gekwalifi ceerd 
persoon. 

• Trek de stekker uit het stopcontact:
- als u de verwarmingsfunctie niet ge-

bruikt, 
- na elk gebruik, 
- voordat u de rugverwarmingsband 

schoonmaakt of opbergt, 
- als er tijdens het gebruik een duidelij-

ke storing optreedt, 
- tijdens een onweersbui. 
 Trek dan altijd aan de stekker, niet aan 

de voedingskabel.
• Wijzig niets aan de rugverwarmings-

band of aan de aansluitkabel. Laat repa-
raties alleen door een gespecialiseerde 
werkplaats uitvoeren. Niet vakkundig 
gerepareerde apparaten brengen de 
gebruiker in gevaar. Houd u ook aan de 
bijgevoegde garantievoorwaarden. 

• Gebruik voor het aansluiten van de rug-
verwarmingsband uitsluitend de bijge-
leverde regeleenheid type GT-LBH-01. 

• Gebruik alleen de origineel meegelever-
de kabel om het rugverwarmingskus-
sen aan te sluiten.

• Volg de instructies voor de opslag van 
het apparaat zoals beschreven in het 
hoofdstuk “Opslag”.
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Gevaar voor schade aan de  
gezondheid

Langdurig gebruik 
op de hoogste 

stand kan leiden tot huidirritatie.
• Kies bij langer gebruik (90 minuten, 

daarna schakelt de rugverwarmings-
band automatisch uit) een lage ver-
warmingsstand (1 of 2). Deze instelling 
wordt bijvoorbeeld aanbevolen als u 
zich moe voelt en tijdens het gebruik in 
slaap zou kunnen vallen.

• Als u de warmte van de rugverwar-
mingsband onangenaam of pijnlijk 
vindt, stop dan onmiddellijk met het 
gebruik van het rugverwarmingskus-
sen. Raadpleeg een arts voordat u het 
weer gebruikt. 

• De rugverwarmingsband mag niet 
worden gebruikt door personen of per-
sonen die bescherming behoeven, die 
ongevoelig zijn voor warmte of die niet 
op oververhitting kunnen reageren.

Gevaar voor ongevallen
• Vermijd het gebruik van verlengsnoe-

ren. Er is een verhoogd risico op strui-
kelen door rondslingerende kabels.

• Schakel de rugverwarmingsband niet in 
als dit gevouwen of samengedrukt is.

• Gebruik de rugverwarmingsband niet 
als warme onderlegger door erop te 
gaan zitten of het bijv. onder een bed-
denlaken te leggen. 

• De rugverwarmingsband mag niet 
ingeklemd, scherp geknikt of in een 
vochtige toestand worden ingescha-
keld. 

• Leg tijdens het gebruik geen grote of 
zware voorwerpen zoals koff ers, wol-
len dekens of plaids en tassen op de 
rugverwarmingsband. 

• De rugverwarmingsband is onder-
hevig aan een normale veroudering. 
Controleer daarom voor elk gebruik 
of de rugverwarmingsband, de re-
geleenheid en het netsnoer tekenen 
van slijtage of beschadiging vertonen. 
Als dergelijke signalen aanwezig zijn 
of als de rugverwarmingsband niet 
correct is gebruikt, moet dit door een 
gespecialiseerde werkplaats worden 
gecontroleerd voordat u de band weer 
in gebruik neemt.
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• Steek geen naalden of andere spitse 
voorwerpen in de rugverwarmings-
band.

• Bewaar de rugverwarmingsband al-
tijd op een droge plaats. Bescherm de 
band tegen warmtebronnen. 

• De rugverwarmingsband mag niet 
chemisch worden gereinigd, geman-
geld, uitgewrongen of gestreken. Volg 
de instructies voor reiniging en onder-
houd. 

• De rugverwarmingsband mag niet nat 
worden gebruikt.

Gevaar voor kinderen en een meer 
uitgebreide groep personen

Houd verpak-
kingszakken en 

beschermfolies uit de buurt van ba-
by’s en peuters, er bestaat verstik-
kingsgevaar! Let er ook op dat de zak 
van de verpakking niet over het 
hoofd wordt getrokken.
• Dit product kan worden gebruikt door 

kinderen vanaf 8 jaar en personen met 
verminderde fysieke, zintuiglijke of 
mentale vermogens of met gebrek aan 

ervaring en/of kennis, indien zij onder 
toezicht staan of instructies hebben 
gekregen betreff ende het gebruik van 
het product op een veilige manier en 
zij de gevaren ervan begrijpen. 

• Kinderen mogen niet met dit artikel 
spelen. Laat kinderen of personen die 
hulp nodig hebben niet zonder toe-
zicht elektrische apparaten gebruiken.

• Reiniging en gebruikersonderhoud 
mogen niet worden uitgevoerd door 
kinderen. 

• De rugverwarmingsband mag niet wor-
den gebruikt door jonge kinderen (3-8 
jaar), tenzij de regeleenheid vooraf is 
ingesteld door een ouder of een toe-
zichthoudend persoon of tenzij het kind 
voldoende is geïnstrueerd hoe de rug-
verwarmingsband veilig kan worden 
bediend via de regeleenheid. In dit ge-
val dient het apparaat altijd op de mini-
mumtemperatuur te worden ingesteld.

• Kinderen jonger dan drie jaar mogen 
de rugverwarmingsband niet gebrui-
ken omdat ze niet in staat zijn om te 
reageren op een eventuele oververhit-
ting.
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OMVANG VAN DE LEVERING/ONDERDELEN PRODUCT
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OMVANG VAN DE LEVERING/ 
ONDERDELEN PRODUCT 
1 Warmtekussen voor de rug en de 

buik (binnenkant) 

2 Elastische buikgordel

3 Aansluitbus voor stekker van be-
sturingseenheid (vormstekker kan 
alleen uitgelijnd worden ingesto-
ken)

4 Klittenbandsluiting voor de buikgor-
del (op de achterkant)

5 Display

6 Toets om de tijdsduur in te stellen

7 Toets om de verwarmingsstand in te 
stellen

8 Toets AAN/UIT ( )

  - Originele gebruiksaanwijzing

  - Garantiebewijs 

Voor het eerste gebruik 
Uitpakken

Gevaar voor schade!

Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp 
mes of andere scherpe voorwerpen, kan het artikel be-
schadigd raken. 

1. Neem het artikel en de accessoires uit de verpak-
king. Controleer of het artikel volledig is.

2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal zorgvuldig 
en wikkel het netsnoer helemaal af. 

3. Controleer of de levering volledig is. Controleer of 
de afzonderlijke delen beschadigingen vertonen. 
Als dit het geval is, gebruik het item dan niet. Wend 
u daarvoor tot het serviceadres dat op de garantie-
kaart staat aangegeven.

3. Controleer voor u het apparaat de eerste keer ge-
bruikt of de spanning op het typeplaatje overeen-
komt met de spanning in uw huishouden. 

4. Reinig het bedieningsonderdeel voor het eerste 
gebruik met een licht bevochtigde doek om moge-
lijke verpakkings- en productieresten te verwijde-
ren. 

Verwijder eventueel de beschermfolie van het 
display van het bedieningsgedeelte.
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Gebruik
De aansluiting van de besturing-
seenheid aan de band aansluiten

Gevaar voor schade!

Houd de band niet vast bij het loskoppelen of 
aansluiten van de aansluitstekker.
Om los te koppelen of aan te sluiten houdt u de aan-
sluitbus vast (zie illustratie).

Om aan te sluiten kan het nodig zijn de stekker 
te draaien (de vormstekker kan alleen uitge-

lijnd worden ingestoken).

Omdoen van de   
rugverwarmingsband
1. Leg de rugverwarmingsband om uw rug. Zorg er-

voor dat de aansluitbus met de reeds aangesloten 
stekker van de besturingseenheid zich aan de bin-
nenkant (tegen het lichaam) aan de linkerkant be-
vindt.

2. Leg nu de band aan de rechterkant van uw lichaam 
en maak de band vervolgens vast met de elastische 
buikgordel en de klittenbandsluiting.

U kunt de pasvorm naar wens aanpassen met de 
elastische tailleband.

Aan-/uitschakelen en temperatuur 
instellen

Als de stekker in het stopcontact wordt gestoken 
voordat het bedieningsgedeelte op de band is 

aangesloten, verschijnt er een knipperende F (fout) op 
het display. Haal in dat geval eerst de netstekker uit het 
stopcontact en sluit de verbindingsstekker van de bestu-
ringseenheid aan op de band.

1. Steek de netstekker in op een naar behoren ge-
installeerd stopcontact dat overeenkomt met de 
“Technische specifi caties”.

2. Druk op de knop  om de rugverwarmingsband in 
te schakelen.

3. Druk herhaaldelijk op de toets  totdat de 
gewenste verwarmingsstand op het display wordt 
weergegeven: 

 1 - 3 lage warmte
 4 - 6 matige warmte
 7 - 9 hoge warmte
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Als achter het ingestelde warmteniveau op het 
display een punt oplicht, is de rugverwarmings-

band aan het opwarmen. Wanneer de ingestelde tempe-
ratuur is bereikt, dooft het punt. Dit proces kan tijdens 
het gebruik verschillende malen worden herhaald.
Dek het bedieningsgedeelte tijdens het gebruik niet af of 
bedek het ook niet. Leg het naast u.

4. Om de verwarmingsfunctie te beëindigen, drukt u 
nogmaals op de toets . Het scherm dooft.

Om de rugverwarmingsband snel op te warmen, 
dient u verwarmingsstand 9 te kiezen.

Als u de rugverwarmingsband gedurende langere tijd 
wilt gebruiken, raden wij u aan om verwarmingsstand 1 
of 2 in te stellen.
Tijdens het gebruik kunt u op elk moment een hogere 
of lagere verwarmingsstand instellen door op de knop 

 te drukken. 

De rugverwarmingsband schakelt uit als de toets  per 
ongeluk ca. 30 seconden ingedrukt wordt gehouden ter-
wijl deze uitgeschakeld is. Dit voorkomt oververhitting 
als u bijv. per ongeluk op het bedieningsgedeelte gaat 
zitten.

Tijdsduur instellen
U kunt een tijdsduur instellen waarna de rugver-
warmingsband zich automatisch uitschakelt.

1. Stel de gewenste verwarmingsstand in. 
2. Stel de gewenste tijdsduur in door herhaaldelijk op 

de toets  te drukken:

 Stand 1 = 10 minuten 
 Stand 2 = 20 minuten
 ...
 ...
 Stand 9 = 90 minuten

Na het gebruik
1. Druk op de knop  om de rugverwarmingsband 

uit te schakelen. 

2. Trek de stekker uit het stopcontact. 

3. Trek de stekker van de besturingseenheid uit de rug-
verwarmingsband. 

 Hierdoor wordt voorkomen dat per ongeluk 
aan de aansluitbus van de band wordt ge-

trokken of dat de aansluitbus scheurt - Gevaar voor 
schade! 
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Schoonmaken en onderhoud
Haal de stekker uit 
het stopcontact en 

haal de stekker van de besturingseen-
heid van de band voordat u de rugver-
warmingsband schoonmaakt.
Het bedieningsgedeelte mag niet in 
water worden ondergedompeld.
1. Veeg indien nodig het bedieningsgedeelte schoon 

met een licht bevochtigde zachte doek.
2. Verwijder indien nodig kleinere vlekken van de 

rugverwarmingsband met een licht bevochtigde 
doek.

3. Reinig de rugverwarmingsband bij normale en 
zware vervuiling op maximaal 30°C (in het pro-
gramma fi jne was en met het laagste aantal om-
wentelingen bij het centrifugeren).

 Volg de onderhoudssymbolen op het etiket 
van de rugverwarmingsband s.

 Het rugverwarmingskussen door het wassen in de 
wasmachine zwaar belast. Het rugverwarmingskus-
sen mag in de loop van de tijd niet vaker dan vijf-
maal in totaal worden gewassen.

 Was het rugverwarmingskussen niet samen met 
ander textiel dat voorzien is van metalen knopen, 
klinknagels of ritssluitingen. Het rugverwarmings-
kussen kan beschadigd worden.

Gevaar voor schade!

De rugverwarmingsband niet uitwringen! Ge-
bruik geen wasknijpers of iets dergelijks en hang 
de band niet op.
4. Spreid de band uit (bijv. op een handdoek) en laat 

hem na het wassen volledig aan de lucht drogen.

Gebruik de verwar-
mingsfunctie niet 

om de rugverwarmingsband te drogen.
5. Gebruik de rugverwarmingsband pas weer als hij 

helemaal droog is.

Opbergen
Gevaar voor schade!

De rugverwarmingsband niet samenvouwen! Dit 
zou het verwarmingsdraden kunnen beschadi-
gen.
Laat de rugverwarmingsband volledig afkoelen voordat 
u de band oprolt en opbergt.
Bewaar de band op een schone en droge plaats waar hij 
beschermd is tegen andere warmtebronnen bijvoorbeeld 
een verwarmingselement.
Bewaar geen zware voorwerpen bovenop de opgerolde 
rugverwarmingsband en buig deze niet.
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Storing en storing verhelpen
Storing Mogelijke oorzaak en remedie
Werkt niet. - Stekker in het stopcontact?

 Stekker aan een onder spanning staand stopcontact aansluiten.

- De stekker van de besturingseenheid is niet correct verbonden met de aansluitbus 
van het verwarmingskussen.

 Stekker van de besturingseenheid volledig in de aansluitbus drukken.
Bediening niet mogelijk. - Knipperende F op het display

 Verkeerde aansluitvolgorde.
 Eerst de stekker van de besturingseenheid op de aansluitbus van de rugverwarmings-

band aansluiten, vervolgens de netstekker op de stroomvoorziening aansluiten.

- Er is een technische fout opgetreden.
 Trek de netstekker uit het stopcontact en laat de rugverwarmingsband volledig af-

koelen. Na het afkoelen kunt u het verwarmingskussen weer normaal gebruiken.
 Als dit niet mogelijk is, is de rugverwarmingsband vanwege de elektrische veiligheid 

uitgeschakeld en kan het niet meer worden gebruikt.
Verwarmingskussen/dis-
play wordt uitgeschakeld.

- Geen fout.
 U kunt een tijdsduur instellen waarna de warmtefunctie automatisch uitschakelt. 

Zie tijdsduur instellen.

Technische specifi caties 
Revisienummer: 2021_01

Stroomvoorziening: 230 V-, 50 Hz

Vermogen: 100 W

Beschermingsklasse: II/ 

Verwarmingsstanden: 9

Uitschakelniveaus (timerniveaus): 9 (10, 20, ... of 90 minuten)

Materiaal: 100 % polyester
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Conformiteitsverklaring
De conformiteit van het product met de 
wettelijk voorgeschreven normen wordt 
gegarandeerd.

De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het inter-
net op www.gt-support.de

Afvoeren 
Verpakking afvoeren

Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg 
karton en kartonnen dozen bij het oud pa-
pier en breng folie naar de inzameling van 

herbruikbare materialen.

Weggooien van oude apparaten 
(toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese 
landen met systemen voor gescheiden inzameling van 
recyclebare materialen)

Oude apparaten mogen niet bij het 
huisvuil!

Mocht het apparaat ooit niet meer kunnen worden ge-
bruikt, dan is iedere gebruiker wettelijk verplicht, oude 
apparaten gescheiden van het huisvuil, bijv. bij een inza-
melpunt van zijn of haar gemeente/zijn of haar wijk, af te 
geven. Hiermee wordt gewaarborgd dat oude apparaten 
deskundig worden verwerkt en negatieve eff ecten op het 
milieu worden vermeden.
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