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Üzembeállítás
Kattintsunk rá a fémmembránra. Várjunk 10
másodpercig, amíg szét nem oszlik a hő. A zsebmelegítőt gyengén nyomogassuk és gyúrjuk, hogy
maximális hőfejlődést érjünk el. Lehűlés után a kézmelegítőben lévő közeg megszilárdul. Most
hőközlésre van szükség ahhoz, hogy a megszilárdult
kristályok
vissza-alakuljanak,
és
ezzel
újra
használhatóvá váljék a kézmelegítő.
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Újbóli alkalmazás,
az ajánlható alábbi lehetőségekkel:
Forró vízben:
A kézmelegítő minden egyes párnájához 1/2 liter
o
forró (legalább 90 C-os, de nem forrásban lévő) vizet
kell számítani. Göngyöljük be a kézmelegítőt egy
vászon-kendőbe, és rakjuk be az egészet a forró
vízbe. A táska-melegítőt a víz teljes lehűléséig benne
kell hagyni a vízben. Ez idő alatt a kézmelegítő
hőenergiát von el a forró vízből, és visszaalakítja a
megszilárdult kristályokat. Ha a folyamat nem ment
teljesen végbe, akkor a víz energia-mennyisége nem
volt elegendő (kevés, vagy nem elég forró víz), és a
folyamatot meg kell ismételni.
Mikrohullámú sütőben:
A kézmelegítőt rakjuk be legalább 1/2 liter vizet
tartalmazó edénybe. Ügyeljünk arra, hogy a
Thermoklick-kézmelegítő teljesen merüljön el a
vízben.
Melegítsük a vizet kb. 2-4 percig.
Eközben azonban a víznek nem szabad forrnia.
Hagyjuk ezután a Thermoklick-kézmelegítőt a víz
lehűléséig benn a vízben. Ha nem alakult vissza az
összes megszilárdult kristály, akkor a folyamatot
megismételhetjük.
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Figyelem: A kezelési utasításban foglaltaktól való önkényes
eltérés jelentős mértékben lecsökkentheti a Thermoklickkézmelegítő élettartamát.
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