
Vážení zákazníci,
pšeničné zrná majú ako výplň voči iným prírodným
materiálom, ktoré sa používajú na plnenie hrejivých
vankúšikov, jednu rozhodujúcu prednosť: 
Akumulované teplo uvoľnujú počas dlhej doby. 
Vankúšik naplnený pšeničnými zrnkami je dosta-
točne veľký na to, aby sa dal napríklad položiť 
na plecia. Príjemnému pocitu pomáhajú aj pridané 
bylinky (levanduľa, mäta pieporná, rozmarín, 
eukalyptus). 
Tu nájdete niekoľko dôležitých informácií o použí-
vaní tohto výrobku. Pozorne si ich prečítajte, aby
vám výrobok dlho dobre slúžil. 
Nevhodné do mikrovlnnej rúry! 
Nebezpečenstvo požiaru!

Váš tím Tchibo
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Bezpečnostné upozornenia 
Výrobok používajte len podľa popisu 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
Vonný vankúšik plnený zrnkami sa postará o blahodarné teplo a príjemnú vôňu. 
Slúži na uvoľnenie a príjemný pocit. Je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné,
terapeutické alebo medicínske účely.
Vankúšik obsahuje vnútorný vankúšik naplnený pšeničnnými zrnkami. V rúre na pečenie pšeničné
zrnká absorbujú teplo a akumulujú ho, aby ho neskôr uvoľnili ľudskému telu. 
Len na vonkajšiu aplikáciu!
Vzhľadom k tomu, že ide o výrobok s prírodnými zložkami, nie je vhodný príp. pre alergikov
alebo pre osoby s oslabenou imunitou. 

Spýtajte sa vášho lekára! 
Ak už máte bolesti, ťažkosti alebo špecifické obmedzenia, ako zápaly, poruchy krvného obehu, •
horúčkovité ochorenia, alebo sa práve liečite, spýtajte sa svojho lekára, či je použitie vankúšika 
plneného zrnkami pre vás neškodné. 

NEBEZPEČENSTVO pre deti 
Výrobok nie je detská hračka. Smie sa používať len pod dohľadom dospelých. Zabráňte malým•
deťom v prístupe k výrobku. Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. 
Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia! •

NEBEZPEČENSTVO požiaru
Z vnútorného vankúšika pred vložením do rúry na pečenie vždy vyzlečte poťah. •
Poťah sa nesmie zohrievať s vankúšikom! 
Vnútorný vankúšik sa smie ohrievať len v elektrickej rúre na pečenie, v žiadnom prípade nie •
v mikrovlnnej rúre alebo v plynovej rúre na pečenie. Počas ohrievania majte vnútorný vankúšik
pod dozorom! 



Neukladajte ho na dno rúry na pečenie! •
Vysušenie vnútorného vankúšika, ako aj prehriatie alebo extrémne podchladenie (trvalým sklado-•
vaním v mrazničke) by mohli vnútorný vankúšik poškodiť a dokonca spôsobiť požiar. Preto bezpod-
mienečne dodržujte hodoty uvedené v tomto návode a vnútorný vankúšik navlhčite pred každým
zohrievaním, v prípade potreby aj počas neho, jemným pokropením vodou. 

VAROVANIE pred popáleninami a podchladnením
Výrobok sa nesmie používať u osôb, ktoré nevedia správne vnímať teplo alebo chlad. Malé deti •
reagujú citlivejšie na teplo. Určité ochorenia, ako napr. diabetes, môžu prinášať poruchy vnímania
teploty. Postihnuté alebo choré osoby prípadne nevedia dať najavo, ak je im príliš teplo alebo zima.
Zohriaty alebo vychladený výrobok preto nepoužívajte na deťoch do 3 rokov, osobách odkázaných
na pomoc, chorých, príp. na osobách s poruchou vnímania tepla alebo chladu. V prípade pochyb-
ností, alebo ak máte problémy s krvným obehom, opýtajte sa vopred svojho lekára. 
Už teploty od 41 °C môžu spôsobiť popáleniny! Na zabránenie popálenia alebo podchladenia•
pokožky otestujte teplotu pred použitím na chrbte vašej ruky. 
Vnútorný vankúšik nikdy neochladzujte v mrazničke. Vnútorný vankúšik vychladený v mrazničke •
by mohol už za pár minút spôsobiť omrzliny! 
Z vnútorného vankúšika pred zohrievaním alebo vychladzovaním vždy vyzlečte poťah. Vnútorný•
vankúšik nikdy nepoužívajte priamo na pokožke bez poťahu!

VAROVANIE pred poranením / ujmami na zdraví
Výrobok sa nesmie používať trvalo. •
Výrobok sa nesmie používať na poranenej pokožke. •
Zabráňte dlhodobému premočeniu, k akému môže prípadne dôjsť v dôsledku potu u osôb •
pripútaných na lôžko.
Znakom tvorby plesní môže byť silný práchnivý, zatuchnutý zápach alebo tvorba fľakov. •
Ak sa bez jasnej príčiny objavujú alergie a ochorenia dýchacích ciest, ukončite používanie 
vankúšika so zrnkami. 



Používanie
Zohrievanie vnútorného vankúšika
Vyberte vnútorný vankúšik z poťahu. Vnútorný vankúšik pokropte vodou (príp. pomocou fľaše 
z rozptyľovačom). Vnútorný vankúšik sa smie navlhčiť len na povrchu. 
Vnútorný vankúšik vložte na cca 3 – 5 minút do rúry na pečenie zohriatej na 100 °C. Počas zohrievania
ho nenechávajte bez dozoru. Vlhkosť a vôňa výplne spôsobené zohrievaním patria k pozitívnym
efektom vankúšika so zrnkami. Pomocou kuchynskej rukavice vyberte vnútorný vankúšik z rúry na
pečenie. 
Ak nie je teplota postačujúca, krátko vankúšik prehneťte a znovu ho vložte do rúry na pečnenie. 
Prípadne v krokoch zvýšte teplotu rúry na pečenie – ale nie nad 150 °C a max. 10 minút! 

Používanie
Vnútorný vankúšik si nikdy priamo neprikladajte na pokožku! Vždy ho najskôr navlečte do
poťahu. Pred aplikovaním nechajte vnútorný vankúšik dostatočne vychladnúť! Pred priložením
vankúšika skontrolujte teplotu chrbtom ruky.

Ošetrovanie
Vnútorný vankúšik občas vyvetrajte a skladujte ho v suchu. Len poťah možno prať v práčke na 
max. 40 °C (program na jemnú bielizeň). Rešpektujte našité pokyny na ošetrovanie. Vnútorný 
vankúšik s výplňou sa nesmie prať – len ho navlhko poutierajte. 
Skladujte v chlade a suchu. 
Poťah:                             100 % polyester 
Vnútorný vankúšik:        100 % bavlna
Výplň:                             99 % pšeničných zŕn, 1 % byliniek (levanduľa, lístky mäty piepornej, 

eukalyptové lístky, rozmarín) 
Hmotnosť:                      cca 1,3 kg 
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