
Vážení zákazníci!

Vaše nové chladivé manžety sú naplnené superabsorpčným 
polymérom. V studenom vodnom kúpeli sa superabsorpčný 
polymér mení na gél. Gél akumuluje chlad, aby ho potom 
mohol odovzdať ľudskému telu. Každá chladivá manžeta 
má viaceré komory, aby sa umožnilo rovnomerné rozde
lenie superabsorpčného polyméru.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom!

Váš tím Tchibo

Tchibo GmbH D22290 Hamburg · 113442HB43XXI · 202103 

Chladivé manžety, 2 ks
sk   Návod na použitie



Bezpečnostné upozornenia 

Výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode,  
aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. 
Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.  
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj 
tento návod.

Účel použitia

 Chladivé manžety sú určené na dlhšie trvajúce chladenie 
 zápästia a slúžia na uvoľnenie a relaxáciu. 

Chladivé manžety sú určené na súkromné použitie a neho
dia sa na komerčné, terapeutické alebo medicínske účely.

Chladivé manžety ...

...  sú vhodné len na vonkajšie použitie.  
Superabsorpčný polymér sa nesmie prehltnúť.  
Pri prehltnutí ihneď vyhľadajte  le kársku pomoc a čo 
 najskôr vyvolajte vracanie. Ak dôjde k prehltnutiu super
absorpčného polyméru, absorbuje veľkú časť telesných 
 tekutín. To môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia.

... nepoužívajte na poranenej pokožke.

...  nepoužívajte pri poruchách krvného obehu alebo 
 poruchách prekrvenia.



...  nie sú hračka. Uschovajte mimo dosahu detí.  
Smú sa používať len pod dohľadom dospelej osoby.

...  nepoužívajte, ak sú manžety poškodené. Pri kontakte 
 pokožky s gélom ju umyte od gélu pod tečúcou vodou. 

...  nepoužívajte príliš chladné. Odstráňte ihneď zo zápästia, 
ak je teplota nepríjemná. Položte príp. kúsok látky alebo 
tenký uterák okolo zápästia, skôr ako priložíte chladivé 
manžety.

...  nepoužívajte, ak osoba nedokáže správne vnímať teplo 
alebo chlad. Malé deti reagujú na teplo a chlad citlivejšie 
ako dospelé osoby. Isté choroby, ako napr. cukrovka, 
môžu byť sprevádzané poruchami vnímania tepla.  
Postihnuté alebo choré osoby prípadne nevedia dať 
najavo, ak je im príliš teplo alebo zima.  
Výrobok preto neaplikujte na deťoch mladších ako 
3 roky, na osobách odkázaných na pomoc, na chorých 
osobách, resp. ani na osobách s poruchou vnímania 
 tepla a chladu. Pri pochybnostiach alebo poruchách 
 krvného obehu sa najskôr poraďte s vaším lekárom.



Rešpektujte: 

• Aktivované chladivé manžety sa môžu chladiť v chladnič
ke, nie v mrazničke. Extrémne podchladenie (uloženie do 
mraziacej priehradky) môže už po niekoľkých minútach 
spôsobiť zamrznutie a takisto poškodiť chladivé manžety.

• Ostré a špicaté predmety udržujte mimo dosahu 
 chladivých manžiet.

• Chladivé manžety udržujte mimo dosahu slanej vody,  
benzínu,  motorovej nafty, kvapalín s obsahom oleja, 
 alkoholu,  bielidla alebo chlóru. Tieto látky môžu poškodiť 
chladivé manžety.

• Chladivé manžety nestláčajte.

• Chladivé manžety nenechávajte poskladané, ak sú ešte 
vlhké. Môže to viesť k tvorbe zápachu a plesní. Nechajte 
chladivé manžety úplne vysušiť na vzdušnom mieste, 
skôr ako ich odložíte.

chladivé manžety (materiál): polyester 
gélové guľôčky: superabsorpčný polymér

Číslo výrobku: 613 142



Používanie

Chladenie chladivých manžiet

1. Chladivé manžety položte na približne 40 minút do 
studeného vodného kúpeľa. Pritom chladivé manžety 
dobre premieste, aby sa gél rovnomerne rozdelil do 
jednotlivých komôr.

2. Chladivé manžety vyberte po uvedenom čase z vody. 
Osušte ich a na rozdelenie tepla ich ešte raz dobre 
premieste.

3. Chladivé manžety nechajte ležať rozložené na 
 povrchu odolnom proti vlhkosti, kým nebudú suché  
na dotyk. Pod manžety položte príp. 2 uteráky.  
Potom sú chladivé manžety pripravené na použitie. 

Použitie chladivých manžiet

  M Pred každým použitím skontrolujte chladivé manžety 
na poškodenia. Poškodené chladivé manžety už 
 nepoužívajte. Okamžite ich zlikvidujte!

  M Pred aplikáciou skontrolujte teplotu priložením na 
vnútornú stranu zápästia.



  M Chladivé manže
ty položte okolo 
zápästia a zapni
te suché zipsy. 
 

  M  Chladivé manžety odoberte, ak je chlad nepríjemný.

Čistenie

  M V prípade potreby poutierajte chladivú manžetu 
 vlhkou handričkou. 

  M Pri väčšom znečistení môžete chladivú manžetu  
ručne oprať jemným neutrálnym mydlom. 
 Nepoužívajte čistiaci prostriedok, prací prostriedok 
ani agresívne čističe. Tieto môžu poškodiť super
absorpčný polymér a znížiť jeho účinok.



Uschovanie

  M Skôr ako chladivé manžety odložíte, nechajte ich 
 dôkladne vyschnúť. Sušenie môže trvať niekoľko dní.

  M Chladivé manžety zaveste na uschnutie na  
priedušné miesto, napr. šnúru na bielizeň, sušiak  
na bielizeň a pod.

  M Chladivá manžeta je úplne suchá, ak je super
absorpčný polymér tvrdý na dotyk.

  M Uschovajte v chlade a na mieste bez priameho 
 slnečného  žiarenia. 

Likvidácia

Na ochranu životného prostredia: Zlikvidujte výrobok  
v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami. Bližšie 
 informácie vám poskytne obecná alebo mestská správa. 
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