
 
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens u Hittepit® verwarmt en bewaar deze bij 
het kussentje. Gezondheidswebwinkel is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit oneigenlijk 

gebruik of niet naleven van de gebruiksaanwijzing van Hittepit®. 
 

Waar kan ik Hittepit kopen?   Gezondheidswebwinkel 

 

 

Hittepit® is een uniek en natuurlijk product dat zowel warm als koud gebruikt kan worden. 
Hittepit® kan worden opgewarmd in de magnetron. De warmte wordt gedurende lange tijd vastgehouden en 
heel langzaam aan de omgeving afgegeven. In tegenstelling tot de warmwaterkruik onttrekt Hittepit® na 
afkoeling geen warmte aan het lichaam. Hittepit® vormt zich naar het lichaam. 
Hittepit® is een 100% natuurlijkproduct. 
Gebruik Hittepit® daar waar warmte verlichting brengt, bij spier- of buikpijn, rugklachten of menstruatiepijnen. 
Hittepit® kan ook ter ontspanning gebruikt worden bij bijvoorbeeld een stijve nek, bij hand- en voetmassage en 
daar waar de beweeglijkheid van de spieren geactiveerd dient te worden. 
 
Tip: u kunt uw Hittepit® ook als koude kompres gebruiken. Doe een plastic zak om het kussen voordat u het in 
het vriesvak of de diepvriezer legt. Na enkele uren zorgt de Hittepit voor ideale verkoeling. 
 
Gebruiksaanwijzing: 
Het kussen dient in de magnetron te worden opgewarmd gedurende maximaal 2,5 minuut 
bij 700 W. Als uw magnetron een ander vermogen heeft, dient de verwarmingstijd als volgt te worden 
aangepast: 
Vermogen in watt Verwarmingstijd 
700 W Max. 2,5 min. 
800 W Max. 2 min. 
900 W Max. 1,5 min. 
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1.000 W Max. 1 min. 
 
Zorg dat de magnetron schoon en vetvrij is alvorens u het kussen opwarmt. 
Controleer het vermogen van de magnetron. 
Pas de verwarmingstijd aan, aan het vermogen van de magnetron volgens de hierboven afgebeelde tabel. 
Verwijder alle slopen of handdoeken die om het kussen zitten. 
Bevochtig het kussen met water. 
Het kussen kan beter te vochtig dan te droog zijn! 
 
Stappenplan om uw Hittepit op de juiste wijze te gebruiken: 
Plaats het kussen op een bord in het midden van de magnetron. Zorg dat het kussen de kanten van de 
magnetron niet raakt en dat het draaiplateau niet wordt geblokkeerd. 
Let er op dat de overige functies van de magnetron zijn uitgeschakeld, zoals de grill- of hetelucht functie. 
Verwarm het kussen terwijl u in de buurt van de magnetron blijft en houd de verwarmingstijd in de gaten. 
Keer de het kussen halverwege de opwarmtijd om. 
Controleer de temperatuur van het kussen voordat u deze gebruikt. Zowel bij opwarmen als bij koelen. Als het 
kussen niet onmiddellijk warm aanvoelt, schud deze dan kort op. 
Verwarm het kussen nooit direct opnieuw nadat het is opgewarmd. 
Wacht minimaal twee uur voordat u het kussen opnieuw verwarmd en controleer daarbij of deze echt helemaal 
is afgekoeld. 
 
Belangrijke aandachtspunten 
Alvorens u het kussen gebruikt, dient u de volgende aanwijzingen zorgvuldig te lezen en op te volgen zodat de 
veiligheid wordt gewaarborgd en u veel gebruiksplezier aan de Hittepit® kunt beleven. Navolging van de 
aanwijzingen voorkomt brand en andere schade door oververhitting en uitdroging. 
Dit product is alleen geschikt voor de magnetron. 
Laat kinderen en personen die er geen ervaring mee hebben het kussen niet opwarmen. 
Verwijder altijd het rooster uit de magnetron voordat u het kussen verwarmt. 
Houd u aan de gebruiksaanwijzing en het 12-stappenplan. 
 
Gebruik het kussen om een bed of wieg op te warmen, maar laat het kussen niet in een afgesloten bed of wieg 
met daarin een baby of kind liggen. 
Iedere magnetron kan hotspots hebben. Draai het kussen halverwege de aangegeven tijd om voor de optimale 
energieverdeling/opwarming. 
U dient het kussen niet meer te gebruiken als deze door oververhitting of ander oneigenlijk gebruik beschadigd 
is! Overschrijding van de opwarmtijd of een te hoge instelling van het vermogen (watt) leidt niet tot een langere 
warmte afgifte, maar kan leiden tot schroei- en brandschade. 
Het kussen dient nooit zonder toezicht te worden gebruikt bij baby’s en jonge kinderen en door personen 
waarvan het reactievermogen beperkt is. 



Niet gebruiken indien er symptomen van ontsteking zijn. Personen met diabetes, bloedsomloop-, sensorische, 
neurologische problemen of mensen met een gevoeligheid voor temperaturen dienen dit product niet te 
gebruiken. 
 
Gebruik Hittepit® niet in plaats van een medische behandeling. 
Bewaar deze gebruiksaanwijzing altijd bij het kussen. 
Hittepit® niet wassen in de wasmachine. 
Indien Hittepit® is vervuild (bijvoorbeeld door vet) is hij beschadigd en dient u deze niet meer te gebruiken. Gooi 
het kussen direct weg! 
NB: ALS DE GEBRUIKSAANWIJZING NIET WORDT OPGEVOLGD 
 


