
Değerli Müşterimiz!
Ürünü kullanırken dikkate almanız gereken birkaç önemli bilgiyi, sizin için bu kılavuzda topladık.
 Bunları dikkatlice okuduktan sonra ürününüzü uzun süre sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. 
Mikrodalga fırın için uygun değildir! Yangın tehlikesi!

Tchibo Ekibiniz

Güvenlik uyarıları 
Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği
şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. 
Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı
Göz yastığı dinlenmenizi ve zinde kalmanızı sağlar – oda sıcaklığında gözlerinize koyarak karanlık yapmak
amacıyla da etkisini gösterir. Gözlerin haricinde farklı vücut bölgelerinde de ısı veya soğutucu yastık
olarak kullanılabilir. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari, terapi veya tıbbi amaçlı kullanım
için uygun değildir.
Göz yastığı kolza tohumları ile doldurulmuştur. Fırında veya buzdolabında beklediğinde, ısıyı veya soğuğu
depolar ve sonrasında bunları insan vücuduna aktarır.  
Bu ürün doğal maddeler içerdiğinden alerjik bünyeye sahip veya bağışıklık sistemi düşük olan şahıslar
için uygun değildir.

Doktorunuza, başvurun!
Ağrınız veya şikayetiniz varsa ya da örn. göz iltihabı, göz kanlanması, arpacık vs. gibi özel olumsuz etki-•
lenmeler mevcutsa veya tıbbi tedavi görüyorsanız örn., katarakt veya glokom hastalığı ya da göz dam-
lası kullanıyorsanız göz yastığını ısıtılmış veya soğutulmuş şekilde kullanabilmeniz hakkında hekiminize
danışın. 

Göz yastığını kullanmadan önce lenslerinizi çıkarın.•
Ağrı veya bir şikayet meydana geldiğinde göz yastığını derhal gözlerinizden kaldırın.•
Isıtılmış göz yastığını iltihaplanmalarda, kan dolaşımı sorunlarında, ateşli hastalıklarda kullanmayın.•
Soğutulmuş göz yastığını sadece yakl. 10 dakika kadar aralıksız kullanın.  

Çocuklar için TEHLİKE 
Bu ürün bir oyuncak değildir. Sadece yetişkinlerin gözetimi altında kullanılmalıdır! Çocukları üründen•
uzak tutun.
Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır! •

Yangın TEHLİKESİ
Göz yastığı sadece elektrikli fırında ısıtılmalıdır ve kesinlikle mikro dalga veya gazlı fırınlarda ısıtıl-•
mamalıdır. Göz yastığını ısınma esnasında gözetimsiz bırakmayın!
Yastığın kuruması ve ayrıca aşırı ısınması veya aşırı soğuması (buzdolabında sürekli bekletme sonucu),•
göz yastığına hasar verebilir ve hatta yangına sebep olabilir. Bu nedenle bu kılavuzdaki verilmiş olan
değerlere mutlaka uyulmalıdır ve yastık her kullanımdan önce ve gerektiğinde arada sırada üzerine
hafif su serpilerek nemlendirilmelidir.

Yanma ve hipotermi UYARISI
Bir kişi ısıyı veya soğuğu doğru algılayamıyorsa ürünü kullanmamalıdır ya da sadece  – oda sıcaklığın -•
da – kullanmalıdır. Küçük çocuklar ısıya daha fazla tepki verirler. Diyabet gibi belirli rahatsızlıklar,
sıcaklık hissetme bozuklukları ortaya çıkarır. Engelli veya yaşlı insanlar örn. çok sıcak veya soğuk
 olduğunda tepki veremeyebilir. Isıtılmış veya soğutulmuş ürün bu nedenle 3 yaşın altındaki çocuklarda,
engelli, hasta, sıcağa veya soğuğa karşı duyarlı olmayan kişilerde kullanılmamalıdır. Emin olunamadığı
durumlarda veya dolaşım bozukluklarında öncelikle doktora danışılmalıdır. 
Henüz 41°C'den başlayan sıcaklıklar bile yanmalara neden olabilir! Cilt yanıkları ve hipotermi oluşmasını•
engellemek için kullanım öncesi ısı, elin tersiyle test edilmelidir.
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Göz yastığını buzdolabında soğutun, buzlukta değil. Buzlukta soğutulmuş olan göz yastığı birkaç dakika•
kullandıktan sonra donmalara sebep olabilir!
Isıtma veya soğutma işleminden önce yastığı kılıfından çıkarın.  Yastığı asla doğrudan (kılıfsız) tene•
temas ettirmeyin.

Sağlığa zararlı UYARISI
Bu ürün aralıksız kullanılmamalıdır.•
Bu ürün yaralı ciltte kullanılmamalıdır.•
Yatalak hastalarda, terden dolayı ürünün nemlenmesi söz konusu olabilir, bunun oluşması önlenmelidir.•
Güçlü küf kokuları veya küf lekelerinin oluşması, küflenme işaretleri olabilir. Alerjik reaksiyonlarda ve•
nedeni bilinmeyen solunum yolu rahatsızlıklarında  ısıtıcı yastık kullanılmamalıdır.

Kullanım
Göz yastığını soğutulmuş/ısıtılmış veya oda sıcaklığında sadece gözlerinize koyarak karanlık yapmak
amacıyla da kullanabilirsiniz. Bu şekilde de dinlenmenize yardımcı olacaktır.

Göz yastığını ısıtma
Göz yastığını kılıfından çıkarın. Göz yastığına birkaç damla su damlatın (gerekirse bir sprey şişesi ile). 
Göz yastığını sadece hafif ve yüzeysel ıslatılmalıdır.
Göz yastığını yakl. 3–5 dakika süreyle 100°C sıcaklıkta bir fırına koyun. Bu süre boyunca gözetimsiz
 bırakmayın. Isınma nedeniyle meydana gelen nem ve dolgunun kokusu, göz yastığın olumlu etkisinin bir
parçasıdır. 
Yastığı fırın eldiveniyle vb. ile fırından çıkarın ve kullanmadan önce, yeterli dereceye kadar soğumasını
bekleyin – özellikle gözlerinize kullanmayı amaçladıysanız!

Göz yastığını soğutma
Göz yastığını kılıfından çıkarın ve bunu hava geçirmeyen bir poşete koyun. 
Paketlenmiş göz yastığını en fazla 2 saat buzdolabına koyun. Ardından göz yastığını hava geçirmeyen
poşetten çıkarın ve kılıfına sokun.
Artık kullanılabilir.

Kullanım
Yastığı asla doğrudan tene temas ettirmeyin!  İlk önce her zaman bir kılıfın içerisine sokun. 
Tene temas ettirmeden önce sıcaklığı elin tersiyle kontrol edin.

Kolza tohumlarının eşit yayılması için göz yastığını
düz bir şekilde ellerinizin üstüne koyun ve onu hafifçe
silkin.
Başınızı, resimde gösterdiği gibi göz bölgeniz yastığa
değene kadar öne doğru eğin. Yastığı artık göz bölge-

nizde tutun ve başınızı boynunuza yatırın. Bu şekilde yastık doğru şekilde yerleştirilmiştir.
Soğutulmuş göz yastığı asla yakl. 10 dakikadan fazla vücudun belirli bir bölgesinde tutulmalıdır, aksi
 taktirde donmalar/hipotermiler meydana gelebilir.

Bakım
Göz yastığını düzenli olarak havalandırın ve kuru bir yere muhafaza edin. Sadece kılıf çamaşır makine-
sinde 40 °C’de yıkanabilir. Aynı renklerle yıkanmalıdır. Bakım bilgilerini dikkate alın. Göz yastığı dolgusu
ile  birlikte yıkanmaz – sadece ıslak olarak silinmelidir. 
Serin ve kuru muhafaza edin.
Üst yüzey materyal: %100 pamuk
Dolgusu: %100 Kolza tohumu


