
Değerli Müşterimiz!
Kolza tohumlarının diğer doğal ısıtma yastıklarında kullanılan dolgu maddelerine 
göre belirgin bir avantajı vardır: Depolanmış sıcaklığı uzun bir süre dışarıya yansıtırlar.
Kolza tohumlarıyla doldurulmuş pelüş oyuncak biçimindeki ısıtıcı yastık çocuğunuzu
uzun süre ısıtır. 
Bu ürünün kullanımı ile ilgili bazı önemli bilgileri sizin için bir araya getirdik. 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 kılavu-
zunda  belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. 
Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı
Isıtıcı yastık hoş bir sıcaklık sağlar, ayrıca çocuğunuzun rahatlamasına ve iyi hissetmesine
yarar. Isıtıcı minder olarak 3 yaşından büyük çocuklarda kullanılabilir. 
Pelüş oyuncak olarak ayrıca daha küçük çocuklarda da kullanılmasında sakınca
yoktur, ancak ısıtılmamalıdır. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari, terapi
veya tıbbi amaçlı kullanım için uygun değildir.
Isıtıcı yastıkta, kolza tohumlarıyla doldurulmuş bir yastık bulunur. Fırında kolza tohumlar
ısıyı depolar ve sonrasında bunları insan vücuduna aktarır.  
Bu ürün doğal maddeler içerdiğinden alerjik bünyeye sahip veya bağışıklık sistemi düşük
olan şahıslar için uygun değildir.

Çocuk doktorunuza başvurun!
Çocuğunuzda önceden ağrılar ya da şikayetler varsa veya iltihap, dolaşım bozukluğu•
şikayetleri, ateşli hastalıklar gibi özel rahatsızlıklar olması durumunda veya çocuğunuz
tıbbi tedavi alıyorsa doktorunuza, ısıtıcı yastık kullanımının sakıncalı olup olmadığını
sorun. 
Isının çocuğunuza iyi gelip gelmeyeceği konusunda şüpheleriniz varsa çocuk doktoru-•
nuza başvurun.

Kullanım Kılavuzutr

Kolza tohumlu ısıtıcı yastık
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Çocuklar için TEHLİKE 
Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır! •

Yangın TEHLİKESİ
Fırına yerleştirmeden önce her zaman yastığı kılıfından çıkarın. •
Kılıf ısıtılmamalıdır!
Yastık sadece elektrikli fırında ısıtılmalıdır ve kesinlikle mikro dalga veya gazlı•
 fırınlarda ısıtılmamalıdır. Yastığı ısınma esnasında gözetimsiz bırakmayın!
Yastığın kurutulması ve ayrıca aşırı ısınma yastığa zarar verebilir ve hatta yanmaya •
yol açabilir. 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 sıcaklığında – 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. Isınmış ürünü, 
3 yaşın altındaki çocuklarda, engelli, hasta, sıcağa ve soğuğa karşı duyarlı olmayan
insanlarda kullanmayın. Emin olunamadığı durumlarda veya dolaşım bozukluklarında
öncelikle doktora danışılmalıdır. 
Henüz 41 °C'den başlayan sıcaklıklar bile yanmalara neden olabilir! Cilt yanıkları•
 oluşmasını engellemek için kullanım öncesi sıcaklık, elin tersiyle test edilmelidir.
Yastığı ısıtmadan önce yastığı kılıfından çıkarın.  Yastığı asla doğrudan (kılıfsız) •
tene temas  ettirmeyin.

Yaralanmalar / Sağlığa zararlı UYARISI!
Bu ürün aralıksız kullanılmamalıdır.•
Bu ürün yaralı ciltte kullanılmamalıdır.•
Yatalak hastalarda, terden dolayı ürünün nemlenmesi söz konusu olabilir, bunun•
 oluşması önlen melidir.
Güçlü küf kokuları veya küf lekelerinin oluşması, küflenme işaretleri olabilir. Alerjik•
reaksiyonlarda ve nedeni bilinmeyen solunum yolu rahatsızlıklarında ürün kullanılma-
malıdır.



Kullanım
Yastığı ısıtma
Yastığı kılıftan dışarıya çıkarın – kılıfın arka tarafında cırt cırtlı bant bulunur. 
Yastığa birkaç damla su damlatın (gerekirse bir sprey şişesi ile). 
Yastık sadece hafif ve yüzeysel ıslatılmalıdır.
Yastığı yakl. 3–5 dakika süreyle 100 °C sıcaklıkta bir fırına koyun. Bu süre boyunca
 gözetimsiz  bırakmayın. Isınma nedeniyle meydana gelen nem ve dolgunun kokusu,
 yastığın olumlu etkisinin bir parçasıdır. 
Yastığı bir fırın eldiveniyle vb. ile fırından çıkarın.

Kullanım
Yastığı asla doğrudan tene temas ettirmeyin! Daima önce kılıfın içerisine sokun.  
Isıtıcı yastığı/pelüş oyuncağı çocuğunuza vermeden önce yastığın yeterince
 soğumasını bekleyin! Sıcaklığı önceden elinizin tersiyle kontrol edin.

Bakım
Yastığı düzenli olarak havalandırın ve kuru bir yere muhafaza edin. Çamaşır 
makinesinde 30 °C sıcaklıkta sadece kılıf yıkanabilir. Bakım bilgilerini dikkate alın. 
Yastık dolgusu ile birlikte yıkanmaz – sadece ıslak olarak silinmelidir. 
Serin ve kuru muhafaza edin.
Kılıf                                                         %100 Polyester
Yastık     üst yüzey malzemesi:            %100 pamuk
               Dolgusu:                                 Kolza tohumu
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