Rašelinové polštářky

CZ

Návod k používání
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku.
Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.
Použití
zivnější nahřátí můžete přidat jeden až dva
Vhodné pro teplou i chladivou aplikaci. Dodalší 10 sekundové intervaly.
konale prohřejí a uvolní bolavá místa na těle. d) Rašelinový polštářek univerzální
Maximální celková doba ohřevu je
Eliminují bolesti a nepříjemné pocity.Lze pou- 	
60 sekund. Postupujte tak, že nastavíte nejžívat opakovaně. Jednoduchá aplikace pomodříve 30 sekund a pokud požadujete intencí elastických pásků a suchého zipu (některé
zivnější nahřátí můžete přidat jeden až dva
modely).
další 15 sekundové intervaly.
Náplň rašelina (zaručuje dlouhodobé udržení
UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte celkovou maxipožadované teploty)
mální dobu ohřevu!!! Mohlo by dojít k poškoHřejivá terapie
zení polštářku. Na poškození výrobku tímto
Na bolest / ztuhlá místa
způsobem se nevztahuje záruka.
Nezánětlivé bolesti kloubů a svalů, při revmaPOSTUP PRO NACHLAZENÍ
tických potížích.
Polštářky můžete nachladit v chladničce nebo
Svalové napětí / svalové křeče
intenzivněji v mrazáku. Při nachlazení v mraBolesti bříška u dětí, menstruační bolesti
záku doporučujeme polštářek ještě vložit do
Chladivá terapie
igelitového sáčku. Abyste předešli omrzlinám,
Na bolest / otoky
které mohou nastat pokud je polštářek příliš
Na naraženiny / modřiny
studený, odložte polštářek dokud nebude mít
Bolest hlavy / bodnutí hmyzem
teplotu, kterou vaše pokožka toleruje. Pokud
Bolesti zubů
naopak polštářek chladí málo, vložte jej na
POSTUP PRO NAHŘÍVÁNÍ
dalších 20 minut do mrazáku.
Rašelinové polštářky nahřívejte v mikrovlnné
UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ
troubě při nastavení výkonu na 800 W
Položte na postiženou oblast maximálně na
a) Rašelinový polštářek na záda
20 min, mezi jednotlivými použitími dodržujte
	
Maximální celková doba ohřevu je
20 minutové přestávky! Obsah polštářku neo75 sekund. Postupujte tak, že nastavíte nejchutnávejte! Polštářek nepřehřívejte. Nahřátí
dříve 45 sekund a pokud požadujete intendéle než je doporučená doba může způsobit
zivnější nahřátí můžete přidat jeden až dva
fyzickou bolest nebo poškození výrobku i vaší
další 15 sekundové intervaly.
mikrovlnné trouby. Dejte pozor při vyjímání
b) 
Rašelinový polštářek na koleno/loket.
polštářku z mikrovlnné trouby, může být horMaximální celková doba ohřevu je
ký! Pokud je pro vaši pokožku polštářek příliš
60 sekund. Postupujte tak, že nastavíte nejhorký, vyčkejte, až trochu zchladne a poté
dříve 30 sekund a pokud požadujete intenaplikujte na postiženou oblast. Zkuste teplotu
zivnější nahřátí můžete přidat jeden až dva
polštářku nejdříve rukou, než jej aplikujete. Při
další 15 sekundové intervaly.
nesprávném používání může dojít k popálenic) Rašelinový polštářek na hlavu
nám nebo omrzlinám! Nepoužívejte během
	
Maximální celková doba ohřevu je
spánku. Průběžně kontrolujte pokožku během
50 sekund. Postupujte tak, že nastavíte nejpoužití polštářku. Pokud zaznamenáte podříve 30 sekund a pokud požadujete intenCZ -1-
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dráždění pokožky nebo spálení, okamžitě polštářek sejměte. Nepoužívejte v případě, že je
polštářek jakkoli poškozen a může dojít k úniku jeho obsahu. Spolu s polštářkem nepoužívejte žádné další odstraňovače bolesti, léčivá
tělová mléka, krémy nebo masti. Nepoužívejte
na jakkoli poškozenou pokožku, zlomeniny, na
nezdravou kůži. Neaplikujte na modřiny a otlaky, ke kterým došlo před 48hod, ani na místa
kde nejste schopni rozeznat teplo nebo chlad
polštářku. Polštářek nesmí používat osoby,
které nejsou schopny dodržet bezpečnostní
pokyny, jako jsou děti, kojenci nebo velmi staré osoby.
Nevyvíjejte na polštářek přílišný tlak. Obsah
nepolykejte! Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Pokud by horký nebo studený
obsah polštářku přisel do kontaktu s očima,
okamžitě jej sejměte, vypláchněte oči vodou
a vyhledejte odbornou pomoc. Přestaňte používat a kontaktujte lékaře, pokud se bolest
zhoršuje nebo přetrvává déle než 7 dní. Pokud
je vám používání polštářku jakkoli nepříjemné,
zaznamenáte změny na pokožce, vyrážku atd.
okamžitě s jeho používáním přestaňte.
Konzultujte používání polštářku v případě, že
jste diabetik, osoba se špatným oběhem krve,
srdeční chorobou, artritidou nebo pokud jste
těhotná.
Pokud je polštářek pro vaši pokožku příliš studený nebo naopak teplý, přestaňte s používáním, dokud nebude mít přiměřenou teplotu.
V případě jakéhokoli poškození polštářku jej
nepoužívejte! Čistěte pouze dle instrukcí níže.
Očistěte pouze vlhkým hadříkem a poté osušte! Nelze prát v pračce!
Vyhoďte v případě jakéhokoli poškození, roztržení nebo otvorů v polštářku!
Obsah polštářku není nebezpečný odpad, likvidujte dle standartních požadavků.

Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete
zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte
prevenci potenciálních negativních dopadů na
životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být
v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými
v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými
v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní
údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů
podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu
výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením
nebo použitím výrobku v rozporu s návodem
k obsluze, přetížením, použitím nesprávných
nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně
zabezpečeny proti mechanickému poškození
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo
Ochrana životního prostředí
na připadne změny v návodu k použití a neruPo uplynutí doby životnosti produktu nebo
čí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis
v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická,
se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na
produkt nevhazujte do domovního odpadu.
modelu.
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