
 
 
Lees deze handleiding helemaal door voor uw eerste gebruik van de Aqua Coolkeeper™ en 
laat uw Aqua Coolkeeper™ vooral niet te dik worden! 
 
Aqua Coolkeeper™ voor de eerste keer gebruiken 
Zorg allereerst dat u genoeg water hebt om het verkoelende product helemaal in onder te 
dompelen. 
 
Haal de Aqua Coolkeeper™ uit de verpakking, houd het product onder water en kneed het af 
en toe. Elk product heeft een eigen maximale onderdompeltijd en maximale dikte. U vindt 
deze terug op het witte label dat aan het product bevestigd is. 
 
Het wordt aangegeven aan de hand van de volgende symbolen; 
De klok toont het maximale aantal minuten dat het product in het water mag blijven voor het 
eerste gebruik. De liniaal toont de maximale dikte die het product in het water mag bereiken. 
We geven deze maximale waarden hier ook aan. 
 
Hoe snel uw Aqua Coolkeeper™ het water absorbeert hangt af van de kwaliteit en 
temperatuur van het water! U kunt met de dikte experimenteren om te ontdekken wat het 
beste bij u past. Houd er dan wel rekening mee dat u het product niet lang hoeft onder te 
dompelen, maar dat u het flink wat langer moet laten drogen! 
 
Tijdens het onderdompelen wordt het product zacht en comfortabel. Let er bij het 
onderdompelen op dat uw Aqua Coolkeeper™ niet te dik en te zwaar wordt. Houd er ook 
rekening mee dat de koelkristallen in het product ook het vocht uit de buitenste stoflaag zal 
opnemen, waardoor het product in droge toestand nog iets dikker is dan als u het uit het 
water haalt. 
 
Als u ziet dat de koelkristallen zich in 1 hoekje van het product hebben opgehoopt, duw er 
dan tegen om ze gelijkmatig te verspreiden. 
 
U kunt de Aqua Coolkeeper™ het beste uit het water halen als de op het label aangegeven 
maximale dikte nog niet is bereikt. U kunt het product voorzichtig uitwringen, maar knijp er 
niet te hard in! 
 
De grotere verkoelende producten kunnen ook in de douche op de grond worden gelegd en 
een aantal keer goed worden nat gesproeid met de koude douche. Laat het product tussen 
de verschillende douchebeurten in steeds 15 minuten liggen, zodat het de kans krijgt uit te 
zetten en het water goed te absorberen. Zorg er ook voor dat de hoeken en randen van het 
product goed nat zijn, en laat het product niet dikker worden dan de aangegeven maximale 
dikte. 
 
Leg het product na het onderdompelen op een plaats waar het enige tijd helemaal vrij kan 
liggen. De koelkristallen in het product zullen dan het vocht uit de buitenste stoffen laag 
absorberen, waarna uw Aqua Coolkeeper™ helemaal droog aanvoelt. Dit kan een aantal uur 
duren. Als u het product op een oppervlak legt dat niet goed tegen vocht kan (zoals parket, 
laminaat, een houten vloer of een ondergrond van een ander materiaal dat niet goed tegen 
vocht kan), leg dan 



twee handdoeken onder het product. Controleer altijd of dat genoeg is om het vocht te 
absorberen en leg er anders nog meer handdoeken bij. 
De koelkristallen in het product zorgen altijd voor condens, die door de handdoeken kan 
worden geabsorbeerd. 
 
Het is normaal dat uw Aqua Coolkeeper™ niet meteen helemaal droog aanvoelt na het 
onderdompelen. Het is echter niet nodig om te wachten voor u hem kunt gebruiken. U kunt 
het product direct gebruiken, maar als u het product niet prettig vindt als het vochtig is, laat u 
het eerst drogen. 
 
Voor het beste resultaat, kunt u uw Aqua Coolkeeper™ de avond voor u hem wilt gebruiken 
onderdompelen en ‘s nachts laten drogen. Het product zal de volgende ochtend dan 
helemaal droog zijn en vol heerlijk verkoelende koelkristallen. 
Het product kan extra gekoeld worden in de koelkast, maar niet in de vriezer. 
 
Gebruik een Aqua Coolkeeper™ nooit direct uit de koelkast voor kinderen of personen die niet 
kunnen aangeven of ze iets prettig vinden of niet, en/of die het verkoelingsproduct niet zelf 
kunnen afdoen. 
 
Wasvoorschriften 
Laat het product eerst helemaal drogen en zorg dat het aanvoelt zoals toen u het voor het 
eerst uit de verpakking haalde. De Aqua Coolkeeper™ is helemaal droog als de koelkristallen 
in het product hard aanvoelen. Het kan enkele dagen duren voor alle vocht uit het product 
verdampt is. U kunt een mild wasmiddel gebruiken, maar liever helemaal geen zeep, om het 
product snel met de hand te wassen. 
 
Gebruik geen afwasmiddel of agressieve schoonmaakmiddelen. Die kunnen de koelkristallen 
beschadigen en ervoor zorgen ze hun werkzaamheid verliezen. Als u uw Aqua Coolkeeper™ ‘s 
avonds vult, kunt u hiervoor ook warm water gebruiken en de Aqua Coolkeeper™ goed 
spoelen en wassen met dit warme water. 
 
De volgende ochtend is uw Aqua Coolkeeper™ weer heerlijk schoon, koel en droog! 
 
Tips om uw product zo lang mogelijk goed te houden 
Als u uw Aqua Coolkeeper™ wilt opbergen, zorg er dan eerst voor dat het product helemaal 
droog is. Dit kan enkele dagen duren. U kunt de Aqua Coolkeeper™ sneller laten drogen door 
hem buiten in de frisse lucht op te hangen. Kijk wel even of het niet gaat regenen! 
 
Bewaar de Aqua Coolkeeper™ nooit in een plastic zak of andere plastic verpakking als de 
Aqua Coolkeeper™ nog een beetje vochtig is. Dit kan leiden tot schimmel of nare geurtjes. De 
Aqua Coolkeeper™ is helemaal droog als de koelkristallen in het product hard aanvoelen. Als 
u het product op een plek ophangt waar genoeg frisse lucht komt, droogt hij goed op en kunt 
u hem opbergen. 
 
Als het product nog vocht bevat en niet wordt uitgehangen om te drogen, maar opgevouwen 
blijft liggen, kan het vocht niet goed verdampen, waardoor schimmel kan ontstaan. 
 
Wij bieden geen productgarantie tegen schimmelvorming. 
Schimmel is eenvoudig te voorkomen door de volgende maatregelen te treffen: 
• Draai liggende producten elke dag even om 
• Laat het product niet dagen achtereen opgevouwen liggen als het nog vochtig is 
• Hang het product op als het kouder is en u het niet meer gebruikt, maar er nog wel vocht in 
zit 



• Laat het product, voor u het opvouwt en opbergt, hangend drogen op een plaats waar          
genoeg frisse lucht komt 
 
De Aqua Coolkeeper™ kan niet tegen zout water, benzine, diesel, oliën, alcohol, bleekmiddel 
of chloor. Al deze middelen beschadigen de Aqua Coolkeeper™. 
 
Gezondheid en veiligheid 
Dit product is niet geschikt voor consumptie! 
Alle materialen in de Aqua Coolkeeper™ zijn uitvoerig getest in verschillende erkende 
laboratoria in Europa en de VS. Tijdens deze tests ontstonden geen allergische reacties en ze 
tonen aan dat de verkoelende koelkristallen in de Aqua Coolkeeper™ niet giftig zijn. 
 
Bij jonge kinderen of mensen die geen beslissing kunnen nemen over het juiste gebruik, mag 
de Aqua Coolkeeper™ alleen worden gebruikt onder strikt toezicht van een volwassene. 
 
Raadpleeg na het inslikken van de inhoud van een Aqua Coolkeeper™ direct een arts en 
probeer zo snel mogelijk braken op te wekken. Als de inhoud van de Aqua Coolkeeper™ wordt 
ingeslikt, zullen de doorgeslikte verkoelende koelkristallen een groot deel van de 
lichaamsvloeistoffen absorberen, wat zeer schadelijk is voor de gezondheid. 
 
Aarzel niet om voor vragen en opmerkingen contact met ons op te nemen, wij staan graag 
voor u klaar. 
 
U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de Aqua Coolkeeper™! 
 
Voor meer talen, ga naar www.aquacoolkeeper.com 


