
ÅTERUPPVÄRMINNG AV SNUGGLESAFE:
Låt SnuggleSafe kalna fullständigt innan den 
återuppvärms.

RENGÖRING AV SNUGGLESAFE:
SnuggleSafe rengörs med en fuktig trasa eller desinfektionsmedel. Torka torrt.
Använd ej rengöringsmedel eller trasa som kan repa produkten.

ÖVERSKRID EJ REKOMMENDERAD TID!

2. När du valt rätt tid i förhållande till din mikrovågsugns effekt, tryck start.
3. När timern har stannat, låt din SnuggleSafe ligga kvar i mikrovågsugnen ytterligare en
minut. Under denna tid fortsätter SnuggleSafes uppvärmning trots att ugnen är avstängd.
Efter en minut har värmen i SnuggleSafe stabiliserats.
Tips: Fäst medföljande klistermärke på din mikrovågsugn som en påminnelse om
SnuggleSafes uppvärmningstid.
4. Ta ut SnuggleSafe från mikrovågsugnen. Obs! Den kan vara varm, använd en grytlapp.
5. Placera SnuggleSafe under en fäll så att värmeförlusten minskas.

Effekt
600-650 watt
700-750 watt
800-850 watt
900-1000 watt

Tid i mikrovågsugn
8 minuter
7 minuter
6 minuter
5 minuter

INNAN DU BÖRJAR:
SnuggleSafe är enbart gjord för användning i mikrovågsugn. Se till att extra funktioner som
till exempel grill är avstängda.
Avlägsna eventuella metallföremål. Se till att ugnen är ren inuti.

ANVÄNDNING AV DIN SNUGGELSAFE:
1. Placera SnuggleSafe i din mikrovågsugn, välj full effekt och ställ in timern enligt nedan:

MICROWAVE HEATPAD

LÄS NOGA IGENOM DETTA INNAN DU BÖRJAR ATT ANVÄNDA PRODUKTEN.
FÖRVARA INSTRUKTIONEN SÄKERT OCH LÄTTILGÄNGLIGT.



MICROWAVE HEATPAD

SnuggleSafe innehåller ThermapolTM vilket är giftfritt och ofarligt vid användning enligt
instruktion. SnuggleSafe är konstruerad så att den vid överhettning smälter ned och sprids ut.
Om ett läckage uppstår på grund av överhettning blir ThermapolTM mycket varmt!
RÖR DET EJ! Låt ThermapolTM svalna. När det svalnat kan det lossas från hårda ytor med
varmvatten. Personer som ej är vana att använda mikrovågsugn bör rådgöra med kunnig
användare. Ta inga risker, tillåt ej barn att värma SnuggleSafe. Värm ej SnuggleSafe i vanlig
ugn eller på annat sätt.
Byt ut din SnuggleSafe efter 3 år. Notera inköpsdatum här:
Förvara säkerhetsföreskrifterna på en säker plats.
SnuggleSafe och dess innehåll (ThermapolTM) är återvinningsbar.

Överskrid ej uppvärmningstiden.
Överhettning kan förstöra heatpaden och till och med orsaka skador.

Tillåt ej djur att bita eller tugga på SnuggleSafe.
ALL GARANTI ÄR OGILTIG OM PRODUKTEN

BLIVIT ÖVERHETTAD ELLER FÖRSTÖRD.
Tillverkaren eller deras återförsäljare är ej ansvarig för någon olycka eller indirekt skada orsakad genom

användning av denna produkt.


