JONASET HENGITYSILMANLÄMMITIN

Jonaset hengitysilmanlämmitin auttaa liikkumaan kylmässä säässä. Jonaset
lämmittimessä on teräksestä valmistettu kennosto, joka sitoo uloshengityksen lämmön ja
käyttää sen sisäänhengitysilman lämmittämiseen. Samalla kennosto kostuttaa kuivaa
pakkasilmaa elimistölle miellyttävän kosteaksi.

KÄYTTÖOHJE
1. Jonaset lämmitin kiinnitetään kaulurin, hupun tai kaulaliinan sisäpuolelle. Sään ja
käyttötarkoituksen mukaan voit käyttää joko ohuempaa, väriltään valkoista lämmitintä tai
tehokkaampaa sinistä lämmitintä.
2. Lämmitin on asetettava huolellisesti suun ja nenän eteen siten, että se ei peitä silmiä.
Lämmitintä voi tarvittaessa muotoilla taivuttamalla kevyesti teräsverkkoa omia
kasvonpiirteitä myötäileväksi tai leikkaamalla sen reunoja saksilla. Teräsverkkoa ei saa
peittää muilla kuin valmistajan neuleilla, joissa on riittävän kevyt hengitysvastus.
3. Silmälasien käyttäjät voivat taivuttaa lämmittimen yläosassa olevaa metallikiinnikettä
lasien huurtumisen estämiseksi. Jos huurtumista kuitenkin esiintyy esimerkiksi autoillessa
tai muissa mahdollisissa vaaratilanteissa käyttö on välittömästi lopetettava.
4. Tuote on tarkoitettu vain hengitysilman lämmittämiseen ja se ei suodata esimerkiksi
pienhiukkasia.
5. Tuote on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Lämmitin puhdistetaan aina käytön
jälkeen juoksevan veden alla. Perusteellisempi puhdistus tulee suorittaa nestemäisellä
pesuaineella käyttökerroista riippuen 2-3 kertaa viikossa. Huom ! Lämmittimen pehmeät
reunat eivät kestä yli 60 C asteen lämpöä.
6. Lämmitin on valmistettu iholle miellyttävästä polyeteenivaahdosta ja ruostumattomasta
haponkestävästä teräsverkosta. Tuote tulee hävittää sekajätteisiin ja metalliosat
metallijätteisiin.
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JONASPORT HENGITYSILMANLÄMMITIN

Jonasport on hengitysilmanlämmitin, joka auttaa liikkumaan kylmässä säässä. Jonasport
lämmittimessä on teräksestä valmistettu kennosto, joka sitoo uloshengityksen lämmön ja
käyttää sen sisäänhengitysilman lämmittämiseen. Samalla kennosto kostuttaa kuivaa
pakkasilmaa elimistölle miellyttävän kosteaksi.

KÄYTTÖOHJE
1. Jonasport lämmitin pysyy tukevasti paikallaan tarranauhan avulla. Aseta haarautuva
nauha riittävän korkealle päälaen ympärille. Lämmitin on asetettava huolellisesti suun ja
nenän eteen siten, että se ei peitä silmiä.
2. Teräsverkkoa ei saa peittää. Lämmitintä voi tarvittaessa muotoilla taivuttamalla kevyesti
teräsverkkoa omia kasvonpiirteitä myötäileväksi.
3. Silmälasien käyttäjät voivat taivuttaa lämmittimen yläosassa olevaa metallikiinnikettä
lasien huurtumisen estämiseksi. Jos huurtumista kuitenkin esiintyy esimerkiksi autoillessa
tai muissa mahdollisissa vaaratilanteissa käyttö on välittömästi lopetettava.
4. Tuote on tarkoitettu vain hengitysilman lämmittämiseen ja se ei suodata esimerkiksi
pienhiukkasia.
5. Tuote on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Lämmitin puhdistetaan aina käytön
jälkeen juoksevan veden alla. Perusteellisempi puhdistus tulee suorittaa nestemäisellä
pesuaineella käyttökerroista riippuen 2-3 kertaa viikossa. Huom ! Lämmittimen pehmeät
reunat eivät kestä yli 60 C asteen lämpöä.
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polyeteenivaahdosta, ruostumattomasta haponkestävästä teräsverkosta sekä kumi- ja
tarranauhasta. Tuote tulee hävittää sekajätteisiin ja metalliosat metallijätteisiin.

Suomen Jonas Oy
PL30, FIN 00661 HELSINKI
TEL: +358-9-7243 538
E-Mail: jonas@jonas.fi

