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Değerli Müşterimiz!
Buğday tohumları, diğer ısıtma yastığı dolgusu
olarak kullanılan doğal maddelere göre göze çarpan
bir avantaja sahiptir: Depolanmış sıcaklığı uzun bir
süre dışarıya yansıtırlar.
Buğday tohumu ile doldurulmuş yastık, omuz üzerine yerleştirmek için yeterli büyüklüktedir. İçerisindeki otların (lavanta, nane, biberiye, ökaliptus)
kokusu iyi bir his yaratır.
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
Aroma buğday yastığı iyi hissettirici bir sıcaklık ve hoş bir koku sağlar.
Rahatlamak ve iyi hissetmek için kullanılır. Özel kullanım için tasarlanmış olup ticari, terapi veya tıbbi
amaçlı kullanım için uygun değildir.
Tohum yastığının içinde buğday tohumu dolu bir iç kısım bulunur. Fırında buğday taneleri ısıyı depolar
ve sonrasında bunları insan vücuduna aktarır. Sadece harici kullanım için!
Bu ürün doğal maddeler içerdiğinden alerjik bünyeye sahip veya bağışıklık sistemi düşük olan
şahıslar için uygun değildir.
Doktorunuza başvurun!
• Halihazırda bir ağrınız, şikayetiniz veya iltihap, dolaşım bozuklukları, ateşli hastalık gibi bir durum
varsa, ya da tıbbi bir tedavi uyguluyorsanız, tohum yastığını kullanmadan önce doktorunuza sorun.
Çocuklar için TEHLİKE
• Ürün oyuncak değildir. Sadece yetişkinlerin gözetimi altında kullanılmalıdır. Çocukları üründen uzak
tutun. 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir
• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
Yangın TEHLİKESİ
• Fırına yerleştirmeden önce iç kısmını daima kılıftan çıkarın.
Kılıf ısıtılmamalıdır!
• İç kısım yalnızca elektrikli bir fırında ısıtılmalı ve hiçbir zaman mikrodalga veya gaz fırınında
ısıtılmamalıdır. İç kısmını ısıtırken gözlemsiz bırakmayın!
• Fırın zeminine yerleştirmeyin!

• İç kısmın (Inlays) kuruması ve ayrıca aşırı ısınması veya aşırı soğuması (buzdolabında sürekli bekletme sonucu), Inlaya hasar verebilir ve hatta yangına sebep olabilir. Bu nedenle bu kılavuzdaki
verilmiş olan değerlere mutlaka uyulmalıdır ve Inlays her kullanımdan önce ve gerektiğinde arada
sırada üzerine haﬁf su serpilerek nemlendirilmelidir.
Yanma ve hipotermi UYARISI
• Isıyı ve soğuğu tam olarak algılayamayan bir kişi bu ürünü kullanmamalıdır. Küçük çocuklar ısıya
daha fazla tepki verirler. Bazı hastalıklar, örn. diyabet hastalığı, vücudun ısı algılama sistemini
etkileyebilir. 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 yanıklarını veya hipotermileri
önlemek için kullanmadan önce elinizin tersiyle sıcaklığı kontrol edin.
• İç kısmı hiçbir zaman dondurucuda soğutmayın. Buzlukta soğutulmuş olan Inlays birkaç dakika
sonra donmalara sebep olabilir!
• İç kısmı ısıtmadan veya soğutmadan önce daima kılıfından çıkarın. İç kısmı kılıfsız olarak asla deri
üzerine koymayın.
Yaralanmalar / 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. Nedeni belli olmayan
alerjik tepkime veya solunum yolu hastalığı oluşursa tohum yastığını kullanmayın.

Kullanım
İç kısmı (Inlay) ısıtma
İç kısmı kılıfından çıkarın. Inlaya birkaç damla su damlatın (gerekirse bir sprey şişesi ile).
Inlays sadece haﬁf ve yüzeysel ıslatılmalıdır.
Inlays yakl. 3–5 dakika süreyle 100°C sıcaklıkta bir fırına koyun. Bu süre boyunca gözetimsiz bırakmayın. Isıtma sayesinde oluşan nem ve dolgudaki koku tohum yastığının pozitif etkilerine aittir.
İç kısmı fırından bir fırın eldiveni vb. ile çıkarın.
İç kısmın sıcaklığı yeterli değilse, kısaca bastırın ve yeniden fırının içine yerleştirin. Gerektiği
durumda adım adım fırının sıcaklığını arttırın – ancak 150 °C'nin üzerine çıkarmayın ve maks. 10 dk.
tutun!
Kullanım
Inlayı asla doğrudan tene temas ettirmeyin! İlk önce her zaman bir kılıfın içerisine sokun.
Inlayı yeteri kadar soğuttuktan sonra tohum yastığını kullanın!
Tohum yastığını kaldırmadan önce el ile bastırarak sıcaklığını kontrol edin.

Bakım
İç kısmı ara sıra havalandırın ve kuru saklayın. Sadece kılıfı çamaşır makinesinde 40 °C hassas yıkama
programında yıkanabilir. Bakım bilgisi etiketini dikkate alın.
Dolgulu iç kısım yıkanamaz – sadece nemli bezle silinebilir.
Serin ve kuru muhafaza edin.
Kılıf:
%100 Polyester
İç kısım:
%100 pamuk
Dolgusu:
%99 Buğday, %1 ot (lavanta, nane, okaliptüs yaprakları, biberiye)
Ağırlık:
Yakl. 1,3 kg
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