
NÁVOD K POUŽITÍ
Nahřívací / chladicí polštářek s třešňovými peckami

Z důvodu  vlastní  bezpečnosti  věnujte  prosím pozornost
následujícímu návodu k použití: 

Nahřívání: 
Tento  výrobek  obsahuje  vyjímatelný  sáček  s  třešňovými
peckami – pouze tento sáček může být nahříván. Nenahřívejte
látkové pouzdro (vrchní ozdobný sáček s liškou)! Nahřívání
může být prováděno pouze dospělou osobou. 

Nahřívejte  pouze  v  mikrovlnné  troubě,  a  to  následujícím
způsobem: 
Umístěte  hrnek  s  vodou  do  mikrovlnné  trouby,  aby  byla
zajištěna hydratace pecek. Vyjměte vnitřní sáček s peckami z
pouzdra a umístěte jej do mikrovlnné trouby. Ujistěte se, že
otočný talíř uvnitř mikrovlnné trouby je čistý a že se pohybuje
hladce. Během nahřívání je důležité, aby pecky uvnitř sáčku
ležely  volně  a  rovnoměrně,  čímž  dojde  k  jejich
rovnoměrnému  nahřátí.  Zhruba  uprostřed  nahřívání  otočte
sáček na druhou stranu a pokračujte  v  nahřívání  po zbytek
doporučené nahřívací  doby.  Při  vyjímání  nahřátého sáčku z
mikrovlnné trouby buďte opatrní  – sáček může být horký! Teplotu raději  zkontrolujte ještě před vyjmutím lehkým
přiložením zápěstí nebo lokte na sáček. Jedná se o přírodní produkt, a tak se může při prvním použití zdát vlhký.
Nepřekračujte doporučenou dobu nahřívání. Pokud přesto dojde k přehřátí, nechte výrobek vychladnout na pokojovou
teplotu. Je-li vnitřní sáček nahřátý na požadovanou teplotu, vraťte jej nejprve zpět do vrchního pouzdra a teprve poté
použijte. Před dalším nahříváním nechejte sáček vychladnout na pokojovou teplotu. 

Níže uvedené doporučené nahřívací doby jsou platné pro mikrovlnné trouby s otočným talířem. (Pokud vaše trouba
nemá otočný talíř nebo má jiný výkon, upravte adekvátně vašemu zařízení i nahřívací dobu.) 

500 W – 750 W: 45 vteřin     750 W – 1000 W: 30 vteřin 

Chlazení: 
Vyjměte vnitřní sáček s peckami, umístěte jej do plastového sáčku a vložte do mrazáku. Nechejte chladit. Než umístíte
vychlazený vnitřní sáček zpět do vrchního pouzdra, vyjměte jej nejprve z plastového sáčku. 

Péče o výrobek: 
Uvnitř sáčku je všita etiketa s instrukcemi k praní a údržbě. Uchovávejte výrobek v suchém a čistém prostředí. 

Varování: 
 Pokud je výrobek nahřátý, tedy teplý nebo horký, nikdy jej nepřikládejte přímo na otevřená zranění nebo na

jemnou kůži.
 Kontrolujte pravidelně vnitřní sáček s peckami; pokud je výrazně opotřebovaný nebo poškozený, přestaňte jej

používat. 
 Nekonzumujte obsah sáčku. 
 Tento výrobek obsahuje třešňové pecky, a tak není vhodný pro osoby s alergií na třešňové pecky. 
 Pokud si nejste jisti zdravotními aspekty spojenými s užíváním tohoto výrobku, konzultujte jeho použití se

svým lékařem, obzvláště v těhotenství. 
 Tento  výrobek  může  při  nesprávném  nebo  neopatrném  použití  způsobit  popáleniny  –  vyvarujte  se

dlouhodobého přímého kontaktu výrobku s kůží. 
 Výrobek není vhodný pro děti mladší 36 měsíců. 
 Nahřívání musí být vždy prováděno dospělou osobou. 

Uchovejte si obal od tohoto výrobku pro případné pozdější použití. 
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