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MAGYAR – HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A Warm Up® regenerálható melegítő párnák lehetővé teszik, hogy bárhová kellemes meleget vihessünk magunkkal. A tasakokban lévő
folyadék kikristályosodása során nagy mennyiségű hőt képes leadni. A kristályosodás folyamatát a felhasználó indíthatja el bármikor,
kényelmesen a folyadékban lévő fémlapocska megpattintásával. Használat után egyszerűen, gyorsan regenerálható, több‐százszor
felhasználható.
A termékcsalád széles körben alkalmazható a gyógyászat területén, reumatikus végtag‐, derékfájás, fülfájás, izomhúzódás enyhítésére; téli
szabadtéri sportolásnál, hideg, nedves időben kempingezés, vadászat, horgászás során; szépségápolásnál, és még számos területen.
Előnye, hogy elektromosságtól függetlenül alkalmazható, valamint a regenerálás során felülete fertőtlenítődik a forró vízben.
AKTIVÁLÁS:
1. A Warm UP® hőtasakban található fémlemezkét határozottan fogja mindkét keze hüvelyk és mutató ujjai közé.
2. Határozottan pattintsa meg (föl‐le hajlítsa) a fémlemezkét 4‐5 alkalommal, amíg a folyadék fehéren elkezd kikristályosodni és
közben felmelegszik körülbelül 50‐53°C‐ra.
Ha esetleg nem indul el a kristályosodás, ismételje meg a pattintgatást még néhányszor.
3. A kristályosodás közben masszírozza egy rövid ideig a Warm UP® hőtasakot, hogy egyenletesen eloszlassa a hőt. A Warm UP®
hőtasak a méretétől, a külső hőmérséklettől és a hőszigeteltségtől függően 0,5‐1 óra alatt fokozatosan hűl le.
REGENERÁLÁS:
1.
Tegye a kihűlt, megkeményedett Warm Up® terméket vízzel teli edénybe ‐ mindenképpen bélelje ki az edény alját, oldalát egy
darab textíliával, hogy a termék ne éghessen oda! Mindig megfelelő méretű edényt válasszon, hogy a termék elférjen benne
(nagyobb termék esetén, például használhat egy tepsit is). Semmiképp se feszegesse, hajtogassa össze a megkeményedett
terméket!
2.
Melegítse a vízfürdőt legalább 90 Celsius fokra, és tartsa azon, amíg a Warm Up® hőtasakban levő fehér kristályok
maradéktalanul feloldódnak és ismét teljesen átlátszó folyadékká válik, ez kb. 15‐20 perc. Ügyeljen rá, hogy a szükségesnél
semmiképp se főzze tovább!
3. Vegye ki a Warm UP® terméket az edényből és hagyja kihűlni. Ügyeljen arra, hogy a kiemeléskor ne érjen a hőtasak a forró
edényhez, mert kiéghet, kiszakadhat. A Warm UP® hőtasak kihűlés után újra aktiválható, és ez a folyamat több‐százszor
megismételhető. Figyelem! Ne használja a hőtasakot közvetlenül a forralás után, mivel nagyon forró és égési sérülést okozhat.
TILOS mikrohullámú sütőben regenerálni! TILOS a megkeményedett hőtasakot feszegetni, összehajtani, mert a tasak kiszakadhat,
megrepedhet, ezáltal a termék véglegesen tönkremegy. TILOS a Warm UP® hőtasakokat megtaposni, ráugrani, éles tárggyal megvágni.
Ügyeljen arra, hogy a regenerálás után az edényből való kivételkor ne érjen a hőtasak a forró edényhez, mert kiéghet, kiszakadhat.
Védje a terméket a nagy ütésektől, nyomástól, vegyszerektől.
A Warm UP® „Talpmelegítők” NEM TALPBETÉTEK, a talp és/vagy cipő melegítésére szolgálnak. A kristályosodás során megszilárdul, nem
alkalmas járásra!
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:
Amennyiben keringési és neurológiai problémákkal rendelkezik, a termék használata előtt konzultáljon kezelőorvosával.
A Warm UP® hőtasakok tartalma a nátrium‐acetát biztonságos: nem éghető, nem mérgező és nem ártalmas a környezetre. Ha a tasak
esetleg kiszakad, a folyadék azonnal kikristályosodik és a hőtasak használhatatlanná válik, regenerálása nem lehetséges. A kristályok a
ruháról, bőr felszínéről vízzel könnyedén lemoshatóak. Ne nyelje le a tasak tartalmát. Ha véletlenül mégis lenyelné, haladéktalanul
forduljon orvoshoz.
A tasak anyaga: PVC. A tasak tartalma: Nátrium‐acetát és víz. Pattintó: acél.
HASZNOS TIPPEK
Amennyiben a regenerálást túl hamar fejezte be, és nem alakult át maradéktalanul az összes kristály folyadékká, akkor kihűlés közben a
termék ismét kikristályosodik – ilyenkor ismételje meg a regenerálási folyamatot.
A használt, kikristályosodott terméket minél előbb regenerálja. Ha több mint egy napig kikristályosodva áll, akkor regenerálás után levegő
buborékok keletkezhetnek a termékben. (A termék ettől még működőképes, csak nem esztétikus.)
Hosszú használaton kívüli állás után előfordul, hogy a fémlemezke megpattintására nem indul el a kristályosodási folyamat. Ilyenkor a
terméket pihentesse pár percig, majd ismételje meg a fémlemezke pattintgatását, akár többször is. Ha még ezek után sem indul, akkor
helyezze a terméket pár órára hűtőszekrénybe, majd ismét kísérelje meg beindítani.

Hazai termék ‐ minőségi, európai alapanyagokból, Magyarországon gyártva, már 27 éve. Válasszon itthon
készült terméket, így nemcsak a környezetszennyezés csökkentéséhez járul hozzá ‐ rövidebb út a gyártótól a
vásárlóig ‐ hanem valóban magyar emberek munkáját fizeti meg.
A Warm Up® név és logó védjegyoltalom alatt áll.
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