Cool, Coolest COBBERTM
De originele Cobber, koel en
verfrissend bij sport, inspanning en
ontspanning
GEBRUIKSAANWIJZING
-

Leg de droge Cobber voor 20 - 30 minuten*
ondergedompeld in schoon water. Na circa
10 minuten beginnen de korrels het water
te absorberen en aan te voelen als een gel.
Verdeel de gel gelijkmatig over de Cobber.
* Voor het gebruik als hoofdband houdt u
15-20 minuten aan.
LET OP: Laat de Cobber niet langer dan de
voorgeschreven tijd in het water liggen.
Extreme wateropname kan onnodig veel
spanning op de stiknaden geven en
beschadiging1 tot gevolg hebben.
Houd de Cobber aan een uiteinde vast en
knijp voorzichtig het teveel opgenomen
water uit de Cobber. De Originele Cobber is
direct klaar voor gebruik.
Tip: Vindt u de Cobber vochtig aanvoelen,
dep deze dan even na met een droge
(hand)doek.
Heractiveer de Cobber wanneer nodig iedere 3-4
dagen, door deze voor 2-5 minuten in leidingwater te leggen.
Gebruik als ice-pack: Activeer volgens gebruiksaanwijzing, leg de Cobber daarna maximaal 30
minuten in de (diep)vriezer.
Gebruik als hot-pack: Activeer volgens
gebruiksaanwijzing, daarna 40-50 seconden in
de magnetron op 600 Watt.
LET OP: Controleer altijd de temperatuur van
uw Cobber vóór u deze in gebruik neemt.
1

Bij beschadiging product niet meer gebruiken.

Aanbeveling: HANDWAS voor ingebruikname

Niet gebruiken in professionele arbeids –
omstandigheden

www.coolcoolestcobber.nl

Cool, Coolest COBBER™
Australian Outback Style






DIRECTE VERKOELING
VERMINDERT HITTESTRESS
KOELT TOT 5 DAGEN ACHTEREEN
HERBRUIKBAAR
ALS ICEPACK & HOT-PACK GESCHIKT

Veel plezier gewenst met uw originele Cobber
en bedankt voor uw vertrouwen.
Hoe werkt de COBBER?
Zodra de Cobber rond de nek (en
halsslagaders) wordt gedragen, heeft dit
direct een verkoelende werking op de
lichaamstemperatuur. Draai de Cobber af

en toe en leg een andere zijde om uw
nek. Dit vergroot het koelende effect.
De inspiratie ontstond bij twee zeer bekende,
in de bush gebruikte, Australische Outback
producten. De hieruit afgeleide verdampende
koeltechniek wordt in een verbeterde vorm in
de Cobber toegepast.
WAS INSTRUCTIES Handwas met een mild
vloeibaar fijn wasmiddel op 30° C voor 2 à 3
minuten. Daarna goed uitspoelen.
BEWAREN Hang de vochtige Cobber uit/
aan de drooglijn, totdat de gel zijn
oorspronkelijke vorm terug heeft. Daarna
bewaren op een droge plek, totdat u hem
weer gebruikt. Een vochtige Cobber niet
in een plastic tas bewaren om het
ontstaan van weerplekken en nare
luchtjes te voorkomen.








Koelt direct
Keer op keer opnieuw te gebruiken
Duurzaam
Niet giftig
Australian made
Effectief en eenvoudig

Voor meer informatie mail
naarservice@coolcoolestcobber.nl
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