
Загряващи ръкавици
MD-557

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Преди първа употреба, се уверете, че продуктът няма видими повреди. 
• Този продукт не е предназначен за употреба от лица (включително и деца) с намалена 
психическа, физическа и сензитивна способност, или без опит, освен ако не са под наблю-
дение от лице, отговарящо за тяхната безопасност. 
• За да избегнете повреда или нараняване на деца, не оставяйте продуктa без надзор в 
тяхно присъствие. 
• Използвайте продуктa само за предназначената цел, описана в тези инструкции. 
Всякакъв друг вид употреба, освен домашна, е неправилен и може да доведе до повреда. 
• Дръжте ръкавиците далеч от постоянни източници на топлина, слънчева светлина, влага 
и остри предмети. 
• Не използвайте ръкавиците във вана или докато вземате душ. 
• Не вкарвайте никакви външни предмети в нито един от изходите на продукта. 
• Не загрявайте или замразявайте ръкавиците ако са мокри или влажни. 
• Не изтисквайте и/или усуквайте ръкавиците. 
• Не дупчете ръкавиците с игла или други остри предмети.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕ използвайте ръкавиците в следните случаи: 
• Ако имате възпалени сухожилия, подути ръце и/ли наличие на обрив
• Ако не сте чувствителни към топлина
• Ако имате диабет и/или сериозни проблеми с кръвообращението 
• Ако имате отворени рани по ръцете
• Ако имате гъбични инфекции, подуване, фрактура и/или упорита болка в ръцете
• При бременност
• При поставен пейсмейкър

При съмнения се консултирайте с лекар преди употреба на ръкавиците. Предназначението 
на продукта е за релаксиращо и приятно лечение. Ако почуствате дори малък дискомфорт 
и/или болка, незабавно преустановете употребата на ръкавиците и се консултирайте с 
Вашия лекар.   

Благодарим Ви за закупуването на загряващи 
ръкавици (MD-557). Мекотата им и ергономич-
ната им форма подпомагат отпускането на болки
в сухожилията, студени ръце и др. чрез загряване. 
Антистрес ефектът е подсигурен от приятния 
натурален мирис на лавандула, който ръкавиците 
отпускат при всяко загряване. 
За правилна употреба на продукта, моля, про-
четете внимателно следните инструкции и ги 
запазете за следващи справки.



УПОТРЕБА
• За да загреете ръкавиците, препоръчваме да използвате микровълнова печка, но може
да използвате и фурна или радиатор. 

МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА
Поставете ръкавиците в микровълновата, като се уверите, че повърхността е чиста. 
Изберете най-ниската възможна температура и я включете да загрява за 2 минути, като на 
всеки 30 секунди проверявате дали ръкавиците са достигнали желаната топлина. 
Времето за загряване на ръкавиците не трябва да превишава 2 минути. Уверете се, че сте 
изключили микровълновата печка след загряването им. 
След като ги извадите от микровълновата печка, ръкавиците ще бъдат леко влажни. 
Тази „топла влага“ прави топлината по-проникваща, което е особено полезно за напрегна-
то и болезнено мускулно пространство. 
Загряването в микровълнова печка прави мириса на лавандула по-силен, отколкото при
загряване с други уреди. 
Охлаждането на ръкавиците зависи от температурата в помещението, в което се използват. 

ТРАДИЦИОННА ФУРНА
Поставете ръкавиците в предварително загрята на не повече от 80°C фурна, като се 
уверите, че повърхността е чиста. Оставете ги да се загряват за не повече от 2 минути. 
Уверете се, че сте изключили фурната след загряването им. 
Обърнете внимание, че при загряване във фурна, топлината на ръкавиците се губи доста
по-бързо, отколкото в микровълнова печка. 

РАДИАТОР 
Възможно е да загреете ръкавиците и като ги поставите на традиционен радиатор, като 
времето за загряване зависи от температурата на радиатора. Все пак, трябва да проверя-
вате състоянието на ръкавиците на всеки 10 минути, за да избегнете изгаряния и/или 
пожар. Не оставяйте ръкавиците върху радиатора за повече от 60 минути. 

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
Преди да пристъпите към почистване на ръкавиците, извадете вътрешната част, израбо-
тена от памук. Външната част на ръкавиците е подходяща за пералня (програма за 
деликатно пране) или изпиране на ръка, на 30°C. НЕ избелвайте ръкавиците и НЕ ги 
поставяйте в сушилня. НЕ гладете ръкавиците с ютия. 
Препоръчва се да съхранявате ръкавиците в найлонова торбичка, когато няма да ги 
използвате за по-дълъг период от време. 
  

Продуктът отговаря на всички приложими Европейски норми и регламенти.

Дистрибутор: “Ню Вижън Бутик” ЕООД 
гр. София, Студентски град, ул. Иван Багрянов №19A,  

тел: 02/ 962 86 86; 0888 705 116; 
www.vip-giftshop.com; www.cookandhome.bg 


