
Vážení zákazníci,
semena řepky mají oproti jiným přírodním materiálům používaným pro výplň do hřejivých pol-
štářků jednu rozhodující výhodu: Vydávají naakumulované teplo delší dobu. Polštářky naplněné
 semeny řepky začleněné do Vašich nových papučí budou zahřívat Vaše nohy mimořádně dlouho. 
V tomto návodu k použití jsme pro Vás sestavili důležité informace k používání tohoto výrobku.
Pozorně si je přečtěte, aby Vám tento výrobek mohl dlouho sloužit k Vaší spokojenosti. 
Výrobek není vhodný do mikrovlnné trouby! Nebezpečí požáru!

Váš tým Tchibo

Bezpečnostní pokyny 
Používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo 
k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. 
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití
Papuče příjemně zahřejí nohy a přináší uvolnění a pocit pohody. Jsou koncipovány pro soukromé
použití a nejsou vhodné pro obchodní, terapeutické nebo lékařské účely.
Jako domácí obuv jsou papuče vhodné pouze bez polštářků. Pokud chcete vstát nebo chodit,
papuče si nejprve vyzujte, příp. vytáhněte polštářky. Hrozí nebezpečí zakopnutí!
Papuče obsahují polštářky naplněné semeny řepky. Tato semena naakumulují teplo v pečicí troubě,
uloží jej, aby jej později předávala lidskému tělu. 
Protože se jedná o výrobek s přírodními součástmi, není vhodný pro alergiky ani pro osoby 
s poruchou imunity.
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Kontaktujte svého lékaře!
Pokud již máte bolesti nebo obtíže, případně trpíte zvláštními obtížemi, jako je zánět, obtíže krev-•
ního oběhu, horečnaté onemocnění, anebo podstupujete léčbu, zeptejte se svého lékaře, zda je pro
Vás používání papučí nezávadné.

NEBEZPEČÍ pro děti 
Výrobek není hračka. Používání jen pod dohledem dospělé osoby. Výrobek udržujte mimo dosah•
malých dětí.
Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! •

NEBEZPEČÍ požáru
Před vložením do pečicí trouby vždy vytáhněte polštářky z povlaků. •
Povlaky nesmějí být nahřívány společně s polštářky!
Polštářky smí být nahřívány pouze v elektrické pečicí troubě, nikdy v mikrovlnné troubě nebo•
v plynové troubě. Při nahřívání nikdy nenechávejte polštářky bez dohledu! 
Vysušení polštářků, ale i přehřátí nebo extrémní podchlazení (trvalé uskladnění v mrazničce) může•
poškodit polštářky a způsobit i požár. Dodržujte proto bezpodmínečně hodnoty uvedené v tomto
návodu a před každým nahříváním, a v případě potřeby i během něj polštářky navlhčete mírným
postříkáním vodou.

VÝSTRAHA před popálením a podchlazením
Výrobek se nesmí používat, pokud osoba není schopna správně vnímat teplo nebo chlad. Malé děti•
reagují na teplo mnohem citlivěji. Určité nemoci, jako je např. cukrovka, mohou být provázeny poru-
chami vnímání teploty. Postižení nebo nemocní nemusí být případně schopni upozornit na to, že je
jim příliš teplo nebo příliš chladno. Nepoužívejte proto rozehřátý nebo vychlazený výrobek u dětí
mladších 3 let, nemohoucích a nemocných osob, ani u osob s poruchou citlivosti na teplo nebo
chlad. Pokud máte pochybnosti nebo potíže s krevním oběhem, konzultujte použití nejprve 
s lékařem.
Již teploty od 41 °C mohou vést k popálení! Abyste zabránili popálení nebo podchlazení kůže,•
vyzkoušejte před použitím teplotu hřbetem ruky.



Nikdy nechlaďte polštářky v mrazicím boxu. Polštářky vychlazené v mrazicím boxu by mohly•
 způsobit již během několika minut k vytvoření omrzlin!
Před nahříváním nebo chlazením polštářků tyto vždy nejprve vytáhněte z povlaků. Nikdy nepřiklá-•
dejte polštářek bez povlaku přímo na kůži.

VÝSTRAHA před poraněním / poškozením zdraví
S vloženými polštářky nechoďte, a to ani krátké trasy po bytě. Hrozí nebezpečí klopýtnutí a tedy•
poranění! Silný tlak by navíc poškodil semena řepky.
Výrobek se nesmí používat trvale.•
Výrobek se nesmí používat na poraněné pokožce.•
Zabraňte každému dlouhodobému zvlhčení, ke kterému by mohlo případně dojít během pocení •
u osob upoutaných na lůžko.
Mohly by se objevit projevy plísní v podobě zatuchlosti, hnilobného zápachu nebo tvoření plísňo-•
vých skvrn. Při výskytu alergií a onemocnění dýchacích cest nejasné příčiny přestaňte papuče
 používat.

Použití
Nahřívání polštářků
Vytáhněte polštářky z povlaků. Postříkejte je trochou vody (můžete případně použít rozprašovač).
Navlhčen smí být jen mírně povrch polštářků.
Vložte polštářky na cca 3–5 minut do pečicí trouby rozehřáté na teplotu 100 °C. Nenechávejte 
je v troubě bez dozoru. Vlhkost vyvolaná nahříváním a vůně náplně patří k pozitivním účinkům
 polštářků. 
Pomocí kuchyňské rukavice nebo podobné pomůcky vytáhněte polštářky z trouby.

Použití
Polštářky nikdy nepokládejte přímo na pokožku! Vždy je nejprve strčte do povlaku. 
Nechte polštářek dostatečně vychladnout a teprve pak si papuče obujte!
Před obutím zkontrolujte teplotu papučí hřbetem ruky.



Ošetřování
Čas od času nechte polštářky vyvětrat a skladujte je v suchu. Povlaky lze vyprat v pračce na šetrný
program s teplotou 30 °C. Dodržujte pokyny k ošetřování na všitém štítku. 
Polštářky s výplní nelze prát – jen otírat vlhkou utěrkou. 
Uchovávejte v suchu a v chladu.
Jedna velikost – vhodné pro velikost nohy 36–41
Potah              Svrchní materiál:           100% polyester
                       Podšívka:                        100% bavlna
                       Stélka:                             80% polyester / 20% bavlna, s terčíky proti uklouznutí
Polštářek        Svrchní materiál:           100% bavlna
                       Náplň:                             semena řepky
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