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Tere tulemast BY TEMPUR®-i 
 
 Täname teid ja palju õnne BY TEMPUR®-i ostu puhul.  
 
Olete liitunud meie kasvava hulga omanikega kogu maailmas, kes naudivad TEMPUR® hämmastavat 
mugavust ja survet leevendavaid eeliseid. Miski muu ei ole võimeline tundma, toetama ega kohanema teie 
kehaga nagu meie TEMPUR® vahtmaterjal.  
See juhend sisaldab kõike, mida peate teadma oma  TEMPUR® toote hooldamise ja parimate võimaluste 
kohta. 
Tootespetsiifilise teabe saamiseks külastage palun garantii.tempur.com 
 
 
 BY TEMPUR® toodete hooldamine 
 
Madratsi tarnimine 
 
Saatmise ajal võivad suuremate esemete, näiteks madratsite tekstiilkatted oma algsest asendist nihkuda. Kui 
olete oma TEMPUR® toote lahti pakkinud ja asetanud, laske BY TEMPUR® vahtmaterjalil veidi aega 
soojeneda ümbritseva õhu temperatuuril. Siis saate tekstiilkatte lihtsalt käsitsi tagasi sirgendada ja siluda. 
 
EASY BY TEMPUR®  
 
TÄHTIS:  
EASE BY TEMPUR® madratsi saabumisel kontrollige karbil olevat silti ja veenduge, et see oleks 
ostukuupäeval nõutava pakendamisperioodiga. Teil on oht kehtetu garantii saamisel, kui on tõestatud, et 
teie madratsit hoitakse pärast seda kuupäeva tihedas pakendis ja lahti pakitud. 
Pärast lahti pakkimist saate oma EASE BY TEMPUR® madratsit kohe kasutada. Enne kui teie madrats EASE BY 
TEMPUR® on oma esialgse kuju ja kõrguse taastanud, võib kuluda kuni 72 tundi . Madratsi tihe 
kokkusurumine võib põhjustada katte kortsumise. See on eeldatav ja kaob, kui madrats täielikult taastub. 
Mõnel juhul võib kortsude eemaldamiseks nõuda katte pesemist. 
     • Järgige alati madratsikatte sisse pandud toote etiketil olevaid pesemisjuhiseid. 
 
 "Uue toote" lõhn 
 
Mõned inimesed tunnetavad oma uue BY TEMPUR® toote pakendist välja võtmisel kerget lõhna. See on 
täiesti kahjutu ja kaob pärast lühikest kasutamist. Selle protsessi kiirendamiseks laske tootel enne ja pärast 
kasutamist õhku tõmmata või „hingata”, eelistatavalt hästi ventileeritavas kohas. 
 
TEMPUR® vahtmaterjali kohta 
 
BY TEMPUR® vahtmaterjal on survet vähendav pind, mis on konstrueeritud viskoelastse lahtise 
rakustruktuuriga, mis neelab ja jaotab teie keha kaalu ühtlaselt maksimaalse mugavuse saavutamiseks. 
Temperatuuritundlikud omadused pehmendavad, suruvad kokku ja vastavad teie keha unikaalsele kujule ja 
kaalule keskmisel toatemperatuuril isikliku toe jaoks. BY TEMPUR® vahtmaterjali suur tihedus tagab 
mõõtmete maksimaalse stabiilsuse ja mugavuse. 
BY TEMPUR® vahtmaterjal reageerib keha termilisele mõjule. Vahtmaterjali viskoelastsus tagab  BY 
TEMPUR® tootel pärast kokkusurumist oma esialgse kuju võtta teatud sisemise viivitusega. See viivitus 
varieerub sõltuvalt erinevatest temperatuuridest. Võite oodata kindlamat tunnet jahedamates 
temperatuurides 18 ° C või vähem ja mida kõrgemal temperatuuril seda pehmem TEMPUR® toode on. 
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Tundega harjumine 
 
Kui te olete harjunud enda eelmise vedrumadratsi või padjaga( sulg ja / või kiud vms.), siis tõenäoliselt 
tunnetate, et  TEMPUR® toode on  teistsuguse tunnetusega.  
TEMPUR® vahtmaterjali ainulaadsed rõhku alandavad omadused võivad võtta aega, kuni keha kohaneb ja 
harjub. 
 
Sisseelamisperiood 
 
ONE BY TEMPUR® MADRATS 
 
Inimesed veedavad rohkem aega kas voodil või voodis: puhkamiseks, lugemiseks või telerii vaatamiseks jne. 
Iga lisaliigutus aitab TEMPUR® vahtmaterjali rakkudel avaneda. Avanedes rakud "hingavad" ja reageerivad 
kiiremini kehakaalule ja temperatuurile, kuid nad pöörduvad tagasi oma esialgse kuju juurde. Kasutajale 
võib tunduda, et madrats muutub pehmemaks, kuid tegelikult ei muutu  toote omadused, see on lihtsalt 
tunne. 
Pole vaja kloppida 
 
TEMPUR® tehnoloogia areng on viinud madratsi hoolduse minimaalseks. Igal madratsimudelil on mitu kihti, 
nii et magama peate ainult ülemisel kihil. Meie toodete eluea pikendamiseks võite aeg-ajalt oma madratsit 
peatsit ja jalutsit pöörata, madratsit ei tohiks ümber pöörata. 
 
BY TEMPUR® padjad 
     
• Esimese 2–3 nädala jooksul võib patju  kasutada ka lisaks toetuspadjana, et parandada magamise ajal 
pakutavat tuge ja survet leevendavaid eeliseid. 
    • Raputage ja masseerige patja, et täidis pärast kasutamist ühtlaselt tagasi saaks. (TEMPUR® vahtmaterjali 
graanulitega täidetud padjad). 
 
Teisaldamine, transportimine, transportimine, ladustamine ja utiliseerimine 
    
 • Kui ei ole sätestatud teisiti, ei tohiks BY TEMPUR® tooteid painutada ega oma algkujust välja pressida, 
kuna võite vahtmaterjali kahjustada ning siis kaovad kõik selle omadused ja eelised. 
    • BY TEMPUR® toodete vahtmaterjali olemuse tõttu võib see transportimise või ladustamise ajal kergelt 
kokku surutud olla. See on eeldatav, pärast mõnda aega toatemperatuuril taastub toode oma normaalse 
kujuni. 
    • Ärge BY TEMPUR® kattemadratsit lahti rullige, kui see on veel külm ja kõva, kunasiis on vahtmaterjali 
rebenemise või pragunemise oht. Enne lahti rullimist laske TEMPUR® kattemadratsil toatemperatuurile 
soojeneda. 
    • BY TEMPUR® tooteid tuleks hoida originaalsel kujul. 
    • BY TEMPUR® madratsid tuleb hoida lamedana, ideaalis originaalpakendis. 
    • BY TEMPUR®-i kattemadratseid saab hoiustada kas rullis olevana või lamedana. 
    • BY TEMPUR® padju tuleks hoida originaalsel kujul, välja arvatud  TEMPUR® reisipadi, mida võib 
transportida kaasasolevas kotis kokku rullituna (kotti tuleks kasutada ainult reisimisel, et vältida padja 
püsivat deformatsiooni). 
      • BY TEMPUR® tooteid tuleks hoida kuivas keskkonnas (maksimaalselt 65% suhteline õhuniiskus). 
     • Kasutatava toote utiliseerimise kohta pöörduge palun oma riigi turu kohaliku omavalitsuse poole. 
 
 
Sümbolid 
Tootel, pakendil või käesolevas juhendis kasutatakse järgmisi sümboleid. 
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Tootja 

 
Tootmise kuupäev 
 

 
Lot number 

 
CE märgistus kui  I klassi 
meditsiiniseade vastavalt 
standardi nõuetele MDR 
(EU) 2017/745. 

    

 
Meditsiiniseade 

 
Toote asendi märgistus  

Tutvuge 
kasutusjuhendiga  

Tootel on kasutatud  
looduslikku lateksit 
within the product  
 

 
Vältige lahtist 
leeki 

 
Niiskuse limiit 

 
Hoida kuivas 

 
Soovituslik maksimaalne 
kasutaja kaal 
 

 
 
CE-märgistus 
 
Paljud BY Tempuri tooted omavad CE märgistust kui  I klassi meditsiiniseade vastavalt standardi nõuetele 
MDR (EU) 2017/745. 
Kontrollige tekstiilkatte sisse pandud toote etiketti, et näha, kas teie ostetud toode on CE-märgistusega. 
 
CE-märgistusega toodete eesmärk on ennetada või vähendada täiskasvanute lamatiste tekkimise riski. See 
efekt saavutatakse TEMPUR® vahtmaterjali rõhu ümberjaotamise kaudu. 
CE-märgistusega tooted on mõeldud kasutamiseks koduhoolduses.  
On oluline, et liikumatuid patsiente regulaarselt keeratakse. 
 
CE-märgistusega BY TEMPUR® madratsid ja kattemadratsid sobivad kaalule kuni 150 kg. 
 
Toote kahjustuse korral tuleb sellest teavitada tootjat ja kasutaja koduriigi pädevat asutust. 
 
Toote kahjujuhtumi kohta teavitamiseks palun teatage kahjujuhtumist garantiikaebusena, järgides selle 
juhendi jaotises „Garantii” toodud juhiseid. 
 
Pange tähele täiendavaid kasutusjuhendeid 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
 
Järgnevate sümbolite ja tekstide viiteid kasutatakse teie tähelepanu juhtimiseks võimalikele ohtlikele ja 
soovimatutele olukordadele. Pange tähele, et nende juhiste eiramine võib põhjustada kriitilisi vigastusi või 
toodet. 
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HOIATUS 
Olge teadlik ohtlikust olukorrast, mis võib 
põhjustada surma või kriitilisi vigastusi 

 

 

ETTEVAATUST 

Olge teadlik ohtlikust olukorrast, mis võib 
põhjustada kergeid või mõõdukaid või kergemaid 
vigastusi 
 
 

 

TÄHTIS 

Olge teadlik ohtlikust olukorrast, mis võib 
põhjustada olukordi või tavasid, mis võivad 
põhjustada toote ja / või muu vara kahjustamist 
 

 

Hoiatus: Ärge jätke imikuid, väikelapsi ega eakaid madratsile ja / või padjale järelevalveta, kui nad ei 
saa end ise kergelt ümber pöörata. 

 Hoiatus. On oluline, et liikumatuid kasutajaid keeratakse regulaarselt ümber. 
 
Hoolimatus põhjustab tulekahju - soovitame tungivalt mitte suitsetada voodis ega toodete kasutamise ajal. 

Hoiatus: Tuleoht: hoida tooteid eemal lahtisest leegist 
 

Ettevaatust:  Ärge kasutage BY  TEMPUR® madratsitel ega kattemadratsitel teisi patju, kuna need 
võivad vähendada rõhu ümberjaotamist leevendavaid omadusi.  
Optimaalse toe tagamiseks soovitame kasutada voodilina otse madratsil. 

 Ettevaatust: Pange tähele, et TEMPUR® vahtmaterjal toimib kõige paremini kasutaja loomuliku soojuse 
korral, seetõttu ei soovitata kasutada elektritekki ja / või soojaveepudelit. Elektrilise tekiga tekkiv soojus 
kompenseerib ajutiselt TEMPUR® vahtmaterjali temperatuuritundlikkuse. Kuid kui kasutaja eelistaks siiski 
elektriteki kasutamist, soovitame seda teha eraldi l ja vältida otsest kontakti TEMPUR®vahtmaterjaliga . 
    • TÄHTIS: Järgige alati elektriteki tarnijalt saadud kasutusjuhiseid. 
    • TÄHTIS: Kui teie kuumaveepudel peaks lekkima, mis teie madratsit märgaks, määrduks või kahjustaks, 
tühistab see teie garantii. 
 
TÄHTIS: 
 
• BY TEMPUR® madratsid tuleb alati asetada ventileeritavale alusele, nt. vedrud või voodiribid, et vältida 
niiskuse kogunemist madratsisse. 
     • Ärge kasutage märgade juustega BY TEMPUR® padja, sest vahtmaterjal kahjustub 
     • Ärge klappige, painutage ega suruge oma BY TEMPUR®-i kuju kuju, kuna on oht vahtmaterjali 
kahjustada 
     • Ärge muutke ega parandage toodet - see muudab garantii kehtetuks. 
 
 
Puhastamine ja hooldus 
 
Enamikku tekstiilkatteid saab eemaldada ja pesta. Palun järgige oma toote spetsiifilisi puhastusjuhiseid 
tekstiilkatte sees oleval tootesildil. 
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TÄHTIS: 
    • Ärge peske TEMPUR® vahtmaterjali. 
    • Ärge puhastage TEMPUR® vahtmaterjali auruga ega keemiliselt. 
 
TÄHTIS 
    • BY TEMPUR® tooteid tuleb niiskuse eemaldamiseks regulaarselt ventileerida. 
 

Ettevaatust: Pärast tekstiilist tekstiilkatte pesemist veenduge, et madratsi tekstiilkate oleks asendatud 
vastavalt madratsi vahtmaterjali küljele trükitud suunale. TEMPUR® vahtmaterjal, mis tagab maksimaalse 
mugavuse ja rõhu leevenduse, asub ainult südamiku ülaosas. 
 

  Ettevaatust: Pärast istmetoodete tekstiilkatete või padjade vahukihtidega pesemist pidage meeles 
toodete ümber kokkupanemisel vahtmaterjali südamiku suunda. TEMPUR® vahtmaterjal, mis pakub 
maksimaalset mugavust ja rõhu leevendust, asub ainult südamiku ülaosas. 
 
Tehniline teave toote kohta 
 
 BY TEMPUR® tooteid on saadaval mitmes erinevas suuruses. Toote kaal sõltub toote suurusest. Lisateave 
on saadaval soovi korral. 
     • Koostisosad - vaadake tekstiilkatte sees olevat toote silti. 
    • hooldusKomponentmaterjalid - vaadake tekstiilkatte sees olevat toote silti. 
 
 
Tuleohutusstandardid 
 

Hoiatus: Tuleoht: hoida tooteid eemal lahtisest leegist 
 

TEMPUR® toode Tuleohutus 

Madratsid EN 597-1 (Sigarett-test)  
 

Madratsid(tulekindlad versioonid) 
 

BS 7177 Low Hazard - (DS/EN 597-1 (Sigarett) 
DS/EN 597-2 (Tikud) 
BS 5852 (Crib V) vahul 

Padjad EN/ISO 12952-1 (Sigarett-test) 

Padjad (tulekindlad versioonid) (EN/ISO 12952-1 (Sigarett-test) 
EN/ISO 12952-2 (Tikud) 
BS 5852 (Crib V) vahul 

 
Tootja 

 

 

Dan-Foam ApS 
Holmelund 43 
5560 Aarup 
Taani 
*Dan-Foam ApS on TEMPUR-Sealy International, 
Inc tütarettevõte 
 
 

 


