
 
 
 
Gebruiksaanwijzing Koelsjaal 
 
Circa 5 tot 10 minuten onderdompelen in koud water (bij eerste gebruik kan dit langer zijn). Het kan 
voorkomen dat een nieuwe koelsjaal bij de eerste activatie langer nodig heeft. Wordt hij niet zo dik als op de 
afbeeldingen van de website, laat hem dan langer in het water totdat hij wel de gewenste dikte heeft. Dit kan 
alleen bij de eerste activatie te gebeuren, daarna gewoon 5 tot 10 minuten onderdompelen. Let altijd op dat de 
stof niet te strak komt te staan, er komt dan spanning op de naden waardoor deze open kunnen barsten. 
 
Het gebruik van het koelproduct 
 
Zorgt u er eerst voor dat u een ruime hoeveelheid water tot uw beschikking heeft, waarin u de koelsjaal kunt 
onderdompelen. Haal dan het product uit de verpakking en houd deze onder water terwijl u de koelsjaal 
zachtjes kneedt en de koelkristallen verdeeld in het product voor een gelijkmatig gevulde koelsjaal. De 
koelkristallen in het product zullen zich volzuigen met het koele water en hun verkoelende eigenschap 
gedurende circa 5 dagen behouden. De koelsjaal wordt lekker zacht en comfortabel als hij geladen is. De 
koelsjaal kunt u veelvuldig gebruiken. Het is normaal dat de koelsjaal na het inweken vochtig aanvoelt. U kunt 
de koelsjaal zachtjes uitwringen (niet te hard knijpen!) Na een paar uur is het meeste vocht weg. U hoeft niet 
te wachten totdat de koelsjaal droog is voordat u deze kunt gebruiken, dat kan ook meteen. Voor het beste 
resultaat kunt u de koelsjaal de avond voor gebruik inweken en daarna uithangen. Zo is het product de 
volgende ochtend helemaal droog en gevuld met heerlijk koele kristallen. De koelsjaal mag in de ijskast 
gekoeld worden (niet in het vriesgedeelte, gewoon het koelgedeelte), bijvoorbeeld wanneer u een lange autorit 
voor de boeg heeft en het in de middag pas echt warm wordt. 
 
Was instructies 
 
Mocht het nodig zijn om het product te wassen, gaat u dan als volgt te werk. Droog het product totaal, zorg 
ervoor dat het weer aanvoelt zoals het was toen u het uit de verpakking haalde. Het kan enkele dagen duren 
voordat het product al zijn vocht verloren is. U kunt met milde zeep (maar liever zonder) het product snel met 
de hand wassen. Gebruik geen wasmiddel of agressieve schoonmaakmiddelen! Deze beschadigen de kristallen 
waardoor zij hun werking kunnen verliezen. 
 
Instructies voor lang gebruiksplezier 
 
Als u uw koelproduct wilt opbergen, zorg er dan voor dat deze eerst helemaal droog is. Dit kan enkele dagen 
duren. U kunt de koelproducten sneller laten drogen door deze buiten in de wind te hangen. Berg de 
koelproducten nooit op in een plastic zak of plastic container wanneer deze nog ietwat vochtig is, dit kan 
schimmel veroorzaken. 
 
LET OP VOOR OVERBELADING 
 
Koelkristallen hebben de eigenschap zich vol te kunnen zuigen met water, tot wel 200 keer hun begingrootte. 
De kristallen zetten dus als u de sjaal te lang in het water houdt dusdanig uit, dat hierdoor de naden van de 
sjaal kunnen openbarsten. Houd er ook rekening mee dat de kristallen in de sjaal ook het vocht uit de buitenste 
stoflaag zullen opnemen, waardoor het product in droge toestand nog iets dikker is dan als u hem uit het water 
haalt. Hiervoor kunt u de sjaal ook even nat buiten in de wind hangen of laten opdrogen op een droge 
handdoek, dan zal het overtollige vocht in de handdoek trekken. 
 
Gezondheid/veiligheid 
 
Een koelsjaal is niet geschikt voor consumptie! Kleine kinderen, dieren en personen die niet zelf kunnen 
beslissen over het juiste gebruik van de koelsjaal dienen deze alleen onder strenge supervisie van een 
volwassene te gebruiken. In geval van consumptie van de vulling raadpleeg direct een arts en laat zo snel 
mogelijk braken! De geconsumeerde kristallen zullen veel intern lichaamsvocht absorberen, hetgeen zeer 
schadelijk is voor de gezondheid. 
 
De koelsjaal kan niet tegen zout water, benzine en diesel, olie en alcohol, bleekwater of chloor. 
Deze beschadigen de koelkristallen. 
 
U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de koelsjaal. 
 
Wij wensen u veel plezier met uw koelsjaal. Heeft u nog vragen twijfel dan niet om contact met ons op te 
nemen. 
 


