
Değerli Müşterimiz!

Yeni soğutma manşetleri süper absorbe eden polimer ile 
doldurulmuştur. Soğuk suda süper absorbe eden polimer 
jele dönüşür. Jel, daha sonra insan vücuduna aktarmak 
için soğuğu  depolar. Her soğutma manşetinde, süper  
absorbe eden polimerin eşit dağılımının mümkün olması 
için birçok göz vardır.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.
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2 Soğutma manşeti
tr   Kullanım kılavuzu



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

 Soğutma manşetleri, bileklerin uzun süre soğutulması için 
 tasarlanmıştır ve gevşeme ile rahatlama sağlar. 

 Soğutma manşetleri özel kullanım için tasarlanmış olup 
 ticari, terapi veya tıbbi amaçlı kullanım için uygun değildir.

Soğutma manşetleri ...

...  sadece haricen kullanım için uygundur.  
Süper absorbe eden polimer yutulmamalıdır. Toplar  
veya jel  yutulduğunda hemen tıbbi yardım alınmalı  
ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kusulmalıdır.  
Süper absorbe eden polimer yutulduğunda, yutulmuş 
olan süper absorbe eden polimer, vücut sıvılarının  
büyük bir bölümünü absorbe eder. Bu nedenle sağlık  
sorunları meydana gelebilir.

... asla yaralı cilt üzerinde kullanılmamalıdır.

...  asla kan dolaşımı şikayetlerinde veya bozukluklarında 
kullanılmamalıdır.



...  oyuncak değildir. Çocukların ulaşamayacağı yerde 
 muhafaza edin. Sadece yetişkin birinin gözetimi altında 
kullanılmalıdır.

...  manşetlerin hasarlı olması durumunda kullanılmamalıdır. 
Jel cilde temas ettiğinde akan su altında jel çıkarılmalıdır. 

...  asla çok soğuk kullanılmamalıdır. Sıcaklık rahatsız edici 
olduğu zaman hemen bileklerden çıkarın. Gerekirse 
 soğutma manşetlerini takmadan önce bileklerinizin 
 etrafına bir parça bez veya ince bir havlu sarın.

...  bir kişi sıcağı veya soğuğu doğru şekilde hissedemiyorsa 
kullanılmamalıdır. Küçük çocuklar yetişkinlere kıyasla 
 ısıya ve soğuğa daha fazla tepki verirler.  
Bazı hastalıklar, örn. diyabet hastalığı, vücudun ısı algı
lama sistemini etkileyebilir. Engelli veya yaşlı insanlar 
örn. çok sıcak veya soğuk olduğunda tepki veremeyebilir. 
Ürünü, 3 yaşın altındaki çocuklarda, engelli, hasta, sıcağa 
ve soğuğa karşı duyarlı olmayan insanlarda kullanmayın. 
Emin olunamadığı durumlarda veya dolaşım bozukluk
larında öncelikle doktora danışılmalıdır.



Dikkate alın:

• Etkinleştirilmiş soğutma manşetleri buzdolabında 
 soğutulabilir, buzlukta değil. Aşırı bir soğutma (buzlukta 
sürekli bekletme sonucu) sadece birkaç dakika içinde 
donmaya neden olabilir ve soğutma manşetlerine hasar 
verebilir.

• Keskin ve sivri nesneleri soğutma manşetlerinden uzak 
tutun.

• Tuzlu su, benzin, dizel yağı, yağ içeren sıvılar, alkol, 
 çamaşır suyu veya kloru soğutma manşetlerinden uzak 
tutun. Bunlar soğutma manşetlerine hasar verebilir.

• Soğutma manşetleri üzerinde baskı uygulamayın.

• Nemli oldukları zaman soğutma manşetlerini katlanmış 
olarak bırakmayın. Bu, kokuya ve küf oluşumuna neden 
olabilir. Soğutma manşetlerini yerine kaldırmadan önce 
havadar bir ortamda iyice kurutun.

Soğutma manşetleri (malzeme): Polyester  
Jel toplar: Süper absorbe eden polimer

Ürün numarası: 613 142



Kullanım

Soğutma manşetlerinin soğutulması

1. Soğutma manşetlerini yakl. 40 dakika soğuk suda 
 bekletin. Soğutma manşetlerini ara sıra iyice yoğurun, 
böylece jelin münferit bölmelerde eşit olarak dağılma
sını sağlayın.

2. Belirtilen süreden sonra soğutma manşetlerini sudan 
çıkarın. Kurutun ve soğukluğun dağılımı için bir kez 
daha iyice yoğurun.

3. Soğutma manşetlerini kuruyana kadar neme dayanıklı 
bir yüzey üzerinde yayılmış halde bırakın. Gerekirse 
soğutma manşetlerinin altına 2 havlu koyun.  
Ardından soğutma manşetleri kullanıma hazır olur. 

Soğutma manşetlerinin kullanımı

  M Her kullanımdan önce soğutma manşetlerini hasar
lanma bakımından kontrol edin. Hasar görmüş bir 
 soğutma manşetini artık kullanmayın. Derhal imha 
edin. 

  M Kullanmadan önce sıcaklığını bileğinizin iç kısmında 
kontrol edin.



  M Soğutma 
manşetlerini 
 bileklerinizin 
çevresine sarın 
ve cırtlı bağlan
tıları kapatın.

  M  Soğukluk rahatsız edici olduğunda soğutma  
manşetlerini çıkarın.

Temizleme

  M İhtiyaç halinde soğutma manşetini nemli bir bezle 
 silin. 

  M Kaba kirlerde soğutma manşetini yumuşak bir nötr 
 sabunla elle yıkayabilirsiniz. Temizlik maddesi, 
 deterjan veya yoğun temizleyiciler kullanmayın. 
 Bunlar süper absorbe eden polimere zarar verebilir  
ve etkisini  olumsuz etkileyebilir. 



  M Saklama
  M Yerine kaldırmadan önce soğutma manşetlerini iyice 
kurutun. Kuruması birkaç gün sürebilir.

  M Soğutma manşetlerini havadar bir yere, örn. bir 
 çamaşır ipine, elbise askısına vb. bir yere asın.

  M Süper absorbe eden polimer sert hissediliyorsa  
soğutma manşetini tamamen kurutun.

  M Bunları serin ve doğrudan güneş ışını vurmayan bir 
yerde muhafaza edin.

İmha etme

Çevre adına: Ürünü geçerli yasalar ve yönetmelikler 
 uyarınca imha edin. Buna dair bilgileri belediyelerden 
 bulabilirsiniz.



Tchibo için özel olarak üretilmiştir:  
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,  
www.tchibo.com.tr


