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BEDANKT VOOR JOUW BESTELLING! 

WIJ WAARDEREN JOUW AANKOOP EN WENSEN JOU VEEL 
TRAINPLEZIER MET DE BELLYATTACK®. 

De BellyAttack® maakt gebruik van W.F.I.R. technologie. W.F.I.R. staat voor Wireless Infra Red. 
Vrij vertaalt betekent het draadloze infrarood- dieptewarmte.

Neem voordat je de BellyAttack® gaat gebruiken even de tijd om deze gebruikershandleiding 
zorgvuldig en volledig te lezen, zodat je optimaal kunt genieten van de BellyAttack®.

Raadpleeg de “Veiligheidsinstructies” om je veiligheid te garanderen.

Gebruik de BellyAttack® alleen volgens deze gebruikershandleiding.

Bewaar deze handleiding goed. Je hebt deze misschien later nodig.

Alle specificaties zijn nominaal en kunnen veranderen naarmate het ontwerp verbetert. 
BellyAttack® is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van verkeerde toepassing 
of misbruik van haar producten.

 Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van Richtlijn 89/336 / EU en is   
 gemaakt in China. (EH-6701). MMX.

CONTACT
BellyAttack B.V.
Bijterhuizen 2160
6604 LG Wijchen
Web: www.bellyattack.com
E-mail: info@bellyattack.com
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[ VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ]
BELANGRIJKE INFORMATIE. BEWAAR DEZE HANDLEIDING.

GEBRUIK DE BELLYATTACK® NIET BIJ DE VOLGENDE SITUATIES:
1.  Bij serieuze hartkwalen
2. Met medische apparaten zoals een Pacemaker, insulinepomp, etc.
3. Bij lokale huidaandoeningen
4. Bij zwangerschap
5. Bij huidallergieën. Bespreek met je huisarts
6. Bij overgevoeligheid voor warmte
7. Bij koorts of infecties
8. Bij hart, -hersen, -of nier aandoeningen
9. Wanneer je recent geopereerd bent
10. Wanneer je misselijk of duizelig wordt bij gebruik van de BellyAttack®

11. Wanneer de batterij defect is. Retourneer de batterij naar de verkoper
12. Wanneer de stroomkabel beschadigd is. Contacteer in dat geval de verkoper
13.  Wanneer de gebruiker onder de 16 jaar oud is.

Raadpleeg bij twijfel altijd je huisarts!

De BellyAttack® is niet bedoeld voor medisch gebruik.

Controleer de BellyAttack® regelmatig op tekenen van slijtage of schade. Als dergelijke tekens 
zichtbaar zijn of het apparaat is misbruikt, neem dan contact op met jouw plaatselijke dealer.

Bij misbruik of verkeerd gebruik kunnen batterijen/oplaadbare batterijen lekken en in extreme 
gevallen zelfs een explosie- en brandgevaar opleveren. De fabrikant/dealer is niet aansprakelijk 
voor schade als gevolg van misbruik of verkeerd gebruik.

Do not insert pins Do not use when folded
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[ PRODUCT EIGENSCHAPPEN ]
1.  De binnenste laag van het product is een met toermalijn bedekt koolstofwarmtestof dat    
 continu Far Infrared Ray (FIR) warmte uitstraalt met een comfortabele temperatuur en 
 druk (zie figuur 1 en 2 op pagina 6). Het verwijdt de bloedvaten, wat de bloedcirculatie    
 effectief verbetert, spiervermoeidheid verlicht, het cel metabolisme activeert, 
 pijn veroorzaakt door kou verlicht en de weerstand tegen ziekten verbetert.

2. De kleine Li-ion batterij gaat 3 tot 6 uur mee na het opladen vanwege het lage 
 stroomverbruik en het hoge verwarmingsrendement van de BellyAttack®.

[ GEBRUIKSAANWIJZING ]
1. Voordat je de BellyAttack® kunt gebruiken dien je de batterij volledig op te laden.   
 De LEDS zullen blauw zijn wanneer de batterij volledig is opgeladen.
2. Verbind de batterij met de kabel van de BellyAttack®. (De kabel bevind zich in het vakje 
 op de voorkant van de BellyAttack® band, zie pagina 6, figuur 1, nummer 3). 
 Zet de batterij aan door de ON/OFF knop ingedrukt te houden. Met deze knop kies je  
 tevens de juiste intensiteit van de band door hier kort op te drukken (zie figuur 4) en 
 plaats de batterij in het daarvoor bestemde vakje in de BellyAttack® (zie afbeelding 
 figuur 3). De laagste stand is 25 en deze loopt op tot 100, dit is de meest warme stand.
3. Gebruik de speciale BellyAttack® lichaamsfolie om jouw buik. 
4. Plaats de BellyAttack® om je buik en start jouw training. Normaal gesproken voel je de    
 warmte op het meest intensieve niveau na ongeveer 10 minuten. De warmte stimuleert 
 de bloedvaten waardoor de doorbloeding toeneemt.
5. Wanneer de LED uitgaat tijdens het gebruik moet de batterij volledig worden opgeladen.
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[ PRODUCT INSTRUCTIONS ]
VOORKANT BELLYATTACK®

ACHTERKANT BELLYATTACK®

1. Wide elastic belt

2. BellyAttack® logo

3. Battery compartment

4. Black velcro

1. Wide elastic belt

2. Tourmaline

3. Black velcro

Fig.1

Fig.2
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[ SPECIALE INSTRUCTIES ]

Fig.4Fig.3

1. Er zijn geen bijwerkingen bij het gebruik van de BellyAttack® i.c.m. medicijnen. 
2.  Na het gebruik van de BellyAttack® kan jouw huid er rood uitzien en verwarmd    
 blijven aanvoelen. Dit is normaal. Dit effect zal geleidelijk verminderen.
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[ TECHNISCHE INFORMATIE ]
A. CHARGER: MODEL #LBC-8412
 1. Input voltage: 100 ~ 240 V AC   50/60 Hz
 2. Output voltage: 8.45 - 8.6 V DC
 3. Output current: 0.9 - 1 .1 A

B. SMART LI-ION BATTERY: MODEL ST-2S1P2.2AH-DVP
 1. Battery voltage: 7.4V DC
 2. Battery capacity: 2200 mAh
 3. Output power: 15 W (max)
 4. Output adjust by four step

C. PRODUCT DATA
 1. Voltage: 7.4 V DC
 2. Power: 5 W (max)

[ ONDERHOUD ]
1. Laat de BellyAttack® eerst afkoelen alvorens je deze opbergt. Wij adviseren je om de   
 batterij volledig op te laden en van de oplader te halen. De batterij dient elke 90 dagen  
 opgeladen te worden om een optimale werking te behouden.
2. Het is verboden om de batterij bloot te stellen aan vocht, water vuur of hoge temperaturen.    
 Demonteer de batterij niet om letsel of beschadiging te voorkomen.
5. Verwijder de batterij voordat je de BellyAttack® reinigt. Je kunt de BellyAttack® reinigen  
 met een vochtige doek. Dompel de BellyAttack® niet volledig onder in water. Gebruik geen  
 wasmiddel, bleek of andere agressieve reinigingsmiddelen.
6. De batterij kan worden gerecycled. Lever de batterij in bij de daarvoor bestemde plaatsen.
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[ GARANTIE VOORWAARDEN ]
DE BELLYATTACK® IS GEMAAKT VAN DUURZAME MATERIALEN EN IS BIJ GEBRUIK 
VOLGENS DE INSTRUCTIES IN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING OVER HET ALGEMEEN 
NIET SNEL TE BESCHADIGEN. DE GARANTIEPERIODE BEGINT OP DE AANKOOPDATUM 
VAN HET NIEUWE, ONGEBRUIKTE PRODUCT DOOR DE EERSTE GEBRUIKER. 
BEWAAR OM DEZE REDEN UW AANKOOPBEWIJS.

DE VOLGENDE GEVALLEN VALLEN NIET ONDER DE BOVENSTAANDE GARANTIE:
1. Kleine fouten of afwijkingen in de kwaliteit van een product die de waarde of geschiktheid    
 van het product voor het beoogde doel niet beïnvloeden.
2. Alle accessoires die bij het product worden geleverd zijn uitgesloten van garantie 
3. Oplaadbare batterij (dit product heeft een kortere levensduur, waarvan de lengte ook     
 afhangt van de gebruiksfrequentie).
4. Storingen of beschadigingen als gevolg van oneigenlijk gebruik (bijv. bedieningsfouten,    
 mechanische schade, onjuiste netspanning). Correct gebruik in het kader van deze     
 garantie wordt gedefinieerd als gebruik van het product onder de voorwaarden vermeld 
 in de gebruiksaanwijzing.
5. Storingen of beschadigingen door slijtage  
6. Elke wijziging van BellyAttack®-producten door jezelf of een derde partij, tenzij BellyAttack®  
 vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven voor de aard en omvang van de wijziging.
7. Storingen veroorzaakt door overmacht.
8. Storingen waarvan de koper op het moment van aankoop al op de hoogte was.
9. Je hebt het product niet goed onderhouden.

Elke vorm van garantie vervalt als het product niet op een normale manier gebruikt is en als 
er met het product is geknoeid door onbevoegde personen of reparatiewerkplaatsen.

Na de garantieperiode biedt BellyAttack® een reparatieservice tegen kostprijs. Neem voor 
reserveonderdelen, verbruiksartikelen (lichaamsfolie) voor extra of aankoop contact op met 
ons via info@bellyattack.com


