
Традиційна грілка 
TERMOFOR 2l 
PROFESSIONAL & FLEXIBLE  

Перед застосуванням слід уважно  
ознайомитися з інструкцією з використання.

ІНСТРУКЦІЯ З ИКОРИСТАННЯ
Польський
Бренд

– Ідеальний подарунок для холодних днів
– Довго утримує тепло
– Легке наповнення і просте очищення

З НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКУ

домашня аптечка



Виготовлено з високоякісного натурального каучуку, з 
рифленими стінками.
Застосовується з профілактично-лікувальною метою для 
зігрівання тіла і полегшення болю. 
Перед застосуванням ознайомтеся з цією інструкцією по 
обслуговуванню і використовуйте згідно з призначенням. 

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ:

1.  Приготуйте теплу воду температурою приблизно 50°C. Не 
використовуйте окріп або воду, яка може спричинити опіки. 
Відкрутіть корок і повільно заповніть грілку водою на ¾ 
об’єму. Під час заповнення тримайте грілку за горловину у 
вертикальному положенні. 

2.  Випустіть надлишок повітря, повільно нахиляючи грілку доки 
вода не з’явиться у випускному отворі. Для зручності грілку 
можна поставити на рівну поверхню. 

3.  Щільно закрутіть корок і перевірте герметичність, перевернувши 
грілку вниз. Потім надягніть чохол.  

ЗБЕРІГАННЯ

Після застосування, вилийте воду і повісьте грілку отвором 
донизу, висушіть. Зберігати без корку, в сухому, темному і 
прохолодному місці. Берегти від прямого сонячного світла. 
Уникайте контакту з нагрівальними приладами і зберігання 
при високих температурах або на сонці. 

ОЧИЩЕННЯ

Гумову грілку слід промивати мильною водою. Не застосовувати 
дезінфекційних засобів. 

      УВАГА!  
Грілкою можуть користуватися діти - обов’язково під 
наглядом дорослих. Уникайте довготривалого прямого 
контакту із шкірою виробу без чохла. Не навантажуйте 
грілку коли вона наповнена водою. Не сідайте на неї, не 
ставте на неї важкі предмети.  
Перед використанням перевіряйте виріб на предмет зносу 
чи механічних пошкоджень. 
У разі будь-якого пошкодження однієї із частин, викиньте 
або утилізуйте виріб відповідно до чинних норм.  
 
Застосування води з температурою вищою за 70°C 
скорочую термін служби грілки, і в наслідок цього може 
призвести до його пошкодження і опіків. Не нагрівати в 
мікрохвильовій пічці.  
Зберігайте інструкцію з використання. 
Увага! Грілка Termofor зроблена з натурального каучуку, не 
повинна застосовуватися для осіб які мають підтверджену 
чутливість, алергію на каучук. У випадку настання 
алергічної реакції, необхідно припинити застосування 
виробу.

      Інформація! Про будь-який серйозний інцидент, пов’язаний 
з виробом, необхідно повідомити виробника і відповідний 
орган держави-члена, в якій проживає користувач. 

Сертифікована система ISO 13485

Наш турботливий веб-сайт: sanity.pl

Ваш Опікун Sanity  
у Відділі обслуговування клієнтів:

12 271 33 62 Офіс працює в робочі 
дні з 8:00 до 16:00

ОЗНАЙОМТЕСЬ ТАКОЖ З 
ІНШОЮ ПРОДУКЦІЄЮ SANITY®
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