
Navodila za grelnik za roke, kat. št. 56 01 50 
 
 
Grelnik za roke s takojšnjim učinkom. Uporabite ga lahko do 500-krat. Z njim ne boste nikoli več 
imeli mrzlih rok. 
- idealen je za uporabo pri športu, v prostem času , na postajališču... 
- samo kliknete na startno membrano in že se plastična blazinica segreje 
- termoklick blazinica je napolnjena s termo-gelom, uporabite jo lahko do 500-krat in jo nato 

enostavno odvržete v smeti 
- blazinica ima FDA/CE atest 
 
 
A UPORABA 
Večkrat kliknite na kovinsko membrano. Počakajte 10 sekund, da se toplota porazdeli. Pritisnite 
blazino in jo gnetite, da dosežete maksimalno razvijanje toplote. Blazinici sta topli približno 30 
minut. 
 
 
B PONOVNA UPORABA 
V vreli vodi 
Zavijte blazinico v krpo. Oboje položite za ca. 6 minut v vrelo vodo, da se kristali sprostijo. 
Počakajte, da se segreje. Sedaj je blazinica pripravljena za ponovno uporabo. 
Blazinic ne grejte v mikrovalovni pečici. 
 
 
Garancija: 
Za to napravo dajemo 1-letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, 
za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica 
tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali 
povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha 
pravica iz garancije: 
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu  
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so 

stikala, potenciometri, vtiči itd. 
• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu 
• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja 
• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk. 
 
 
Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 
leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga 
zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in 
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: 
Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za 
mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije 
zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: 
Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 


