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Καλωσορίσατε στην BY TEMPUR® 
 

Σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια που επιλέξατε την BY TEMPUR®.  

Μετά από μια δύσκολη μέρα, θα πρέπει να ανυπομονείτε να γυρίσετε στο κρεβάτι σας. Δεν πρόκειται 

απλά για έναν αφρό μνήμης. Το υλικό TEMPUR® προσαρμόζεται απόλυτα στο σώμα σας, ώστε να 

νομίζετε ότι έχει φτιαχτεί αποκλειστικά για εσάς. Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεται 

να γνωρίζετε για τη φροντίδα και την απόλαυση του μαγικού σας στρώματος TEMPUR®.  

Για συγκεκριμένες πληροφορίες προϊόντος, επισκεφτείτε το warrantytempur.com. 

 

Φροντίδα των προϊόντων BY TEMPUR®. 
 

Κατά την παράδοση του στρώματός σας 
Κατά την αποστολή, τα καλύμματα μεγαλύτερων αντικειμένων, όπως των στρωμάτων, μπορεί να 
μετακινηθούν από την αρχική τους θέση. Αφού ανοίξετε και τοποθετήσετε το προϊόν σας BY 
TEMPUR® δώστε λίγο χρόνο στο υλικό TEMPUR® να προσαρμοστεί στην θερμοκρασία του δωματίου. 
Μετά μπορείτε να ισιώσετε και να στρώσετε το κάλυμμα στη θέση του με το χέρι σας. 
 

EASE BY TEMPUR® 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μόλις παραλάβετε το στρώμα σας EASE BY TEMPUR®, ελέγξτε την ετικέτα στο κουτί 

και βεβαιωθείτε ότι το ανοίγετε μέσα στην καθορισμένη χρονική περίοδο από την ημερομηνία 

αγοράς. Εάν αποδειχθεί ότι το στρώμα σας έχει μείνει μέσα στη συσκευασία μετά από την ορισμένη 

ημερομηνία, θα είστε σε κίνδυνο παραβίασης της εγγύησής σας. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στρώμα σας EASE BY TEMPUR® αμέσως μόλις το βγάλετε από τη 

συσκευασία. Μπορεί να χρειαστούν έως και 72 ώρες (3 μέρες) πριν το στρώμα σας EASE BY TEMPUR® 

να επανέλθει στο αρχικό του σχήμα και ύψος. Η συμπίεση του στρώματος μπορεί να τσαλακώσει το 

κάλυμμά του, Αυτό είναι αναμενόμενο και θα εξαφανιστεί όσο το στρώμα θα επανέρχεται. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να πλύνετε το κάλυμμα για να φύγουν οι ζάρες.  

• Πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες πλυσίματος στην ετικέτα που βρίσκεται στην εσωτερική 

πλευρά του καλύμματος. 

 

Η μυρωδιά του «νέου προϊόντος» 
Ορισμένοι άνθρωποι παρατηρούν μια ορισμένη μυρωδιά μόλις ανοίξουν το νέο τους στρώμα BY 
TEMPUR®. Η μυρωδιά είναι πλήρως αβλαβής και θα εξαφανιστεί μετά από μια μικρή περίοδο χρήσης. 
Αφήστε το προϊόν να αεριστεί ή να «αναπνεύσει» εκτός συσκευασίας σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο 
πριν και μετά τη χρήση, για να φύγει η μυρωδιά.  
 

Σχετικά με το υλικό Αφρού TEMPUR®  
Το υλικό αφρού TEMPUR® είναι μια επιφάνεια ανακούφισης πίεσης, η οποία έχει σχεδιαστεί με ένα 
βισκοελαστικό υλικό με ανοιχτή κυτταρική δομή, το οποίο απορροφά και διανέμει ανάλογα με το 
βάρος του σώματος για μέγιστη άνεση. Το ευαίσθητο στη θερμοκρασία υλικό μαλακώνει, 
συμπιέζεται και προσαρμόζεται στο μοναδικό σχήμα και βάρος του σώματός σας σε θερμοκρασία 
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δωματίου, για εξατομικευμένη υποστήριξη. Η υψηλή πυκνότητα του υλικού αφρού TEMPUR® 
διασφαλίζει τη μέγιστη πολυδιάστατη σταθερότητα και άνεση. 
Το υλικό TEMPUR® αντιδρά στο θερμικό αντίκτυπο του σώματος. Η βισκοελαστική ιδιότητα του 
υλικού διασφαλίζει ότι το BY TEMPUR® σας θα επιστρέψει στο αρχικό του σχήμα μετά τη συμπίεση 
ύστερα από μια μικρή καθυστέρηση. Αυτή η καθυστέρηση διαφέρει, ανάλογα με την θερμοκρασία. 
Σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 18°C το στρώμα σας θα είναι πιο σκληρό, ενώ σε υψηλότερες 
θερμοκρασίες θα αισθάνεστε το BY TEMPUR® πιο μαλακό.  
 

Συνηθίζοντας την αίσθηση 
Αν τα προηγούμενα στρώματά σας είχαν πιο παραδοσιακές μεθόδους στήριξης, όπως ελατήρια, 
είναι πιθανόν ότι θα αισθάνεστε διαφορετικό το προϊόν  BY TEMPUR® στην αρχή. Οι μοναδικές 
ιδιότητες ανακούφισης πίεσης του υλικού TEMPUR®, μπορεί να απαιτήσουν λίγο χρόνο από το 
σώμα σας, ώστε αυτό να προσαρμοστεί και να συνηθίσει την αίσθηση.  
 

Περίοδος προσαρμογής 
 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ONE BY TEMPUR® 
Όσο περισσότερο χρόνο μένετε ξαπλωμένος στο κρεβάτι διαβάζοντας ή βλέποντας τηλεόραση, τόσο 
το καλύτερο. Η επιπλέον κίνηση θα βοηθήσει τις κυψέλες στο υλικό TEMPUR® να ανοίξουν. Καθώς 
θα ανοίγουν, οι κυψέλες «αναπνέουν» και ανταποκρίνονται πιο γρήγορα στο βάρος και τη 
θερμοκρασία, αλλά μετά θα επιστρέψουν στο αρχικό τους σχήμα. Ο χρήστης μπορεί να νομίσει ότι 
το στρώμα μαλακώνει, αλλά στην πραγματικότητα δεν παρατηρείται καμία αλλαγή στις ιδιότητες 
ανακούφισης πίεσης του προϊόντος σας.  
 

Δε χρειάζεται να το γυρίσετε  
Η πρόοδος στην τεχνολογία TEMPUR® έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της συντήρησης 
στο ελάχιστο. Κάθε μοντέλο στρώματος έχει πολλαπλές στρώσεις, οπότε θα κοιμάστε πάντα 
στην πάνω πλευρά.  
Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων μας, από καιρό σε καιρό μπορείτε να 
περιστρέψετε το στρώμα σας προς τα πόδια.  

 
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ BY TEMPUR® 

• Κατά τη διάρκεια των πρώτων 2-3 εβδομάδων ιδιοκτησίας, μπορεί να σας βοηθήσει να 
χρησιμοποιήσετε το μαξιλάρι ως στήριγμα κατά τη διάρκεια της ημέρας για να βελτιώσετε 
την υποστήριξη και τα οφέλη που ανακουφίζουν από την πίεση που παρέχεται όταν 
κοιμάστε. 

 

Μετακόμιση, μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη 
• Εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά, τα προϊόντα BY TEMPUR® ΔΕΝ θα πρέπει να λυγίζονται 

ή να πιέζονται σε άλλο σχήμα από το αρχικό τους, καθώς έτσι ρισκάρετε να καταστρέψετε το 
υλικό και να χάσετε τις ιδιότητες και τα πλεονεκτήματά τους. 

• Εξαιτίας της φύσης του υλικού BY TEMPUR®, τα προϊόντα μπορεί να συμπιεστούν ελαφρά 
κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση. Αυτό είναι αναμενόμενο, το προϊόν θα επανέλθει 
στην κανονική του κατάσταση σύντομα σε θερμοκρασία δωματίου.  

• Τα προϊόντα BY TEMPUR® θα πρέπει να αποθηκεύονται στο αρχικό τους σχήμα.  

• Τα στρώματα BY TEMPUR® πρέπει να αποθηκεύονται επίπεδα, ιδανικά στην αρχική 
συσκευασία (δεν είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση συσκευασίας στρώματος EASE BY 
TEMPUR®) 

• Τα προϊόντα BY TEMPUR® θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό περιβάλλον (65% υγρασία 
το πολύ) 
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• Για την απόρριψη του προϊόντος σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές της 
χώρας αγοράς. 

 

Σύμβολα 
Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται σε προϊόν, συσκευασία ή σε αυτό το εγχειρίδιο. 

 
Κατασκευαστής 

 
Ημερομηνία κατασκευής 
 

 
Αριθμός παρτίδας 

 
Το CE χαρακτηρίζεται ως 
ιατροτεχνολογικό 
προϊόν κατηγορίας Ι 
σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του MDR 
(ΕΕ) 2017/745 

 
Ιατρική συσκευή 

 
Προσανατολισμός 
προϊόντος τυπωμένος σε 
πυρήνες αφρού 
στρώματος 

 
Συμβουλευτείτε τις 
Οδηγίες Χρήσεως 

 
Αποφύγετε τις φλόγες 

 
Περιορισμός υγρασίας 

 
Κρατήστε το στεγνό 

  

 

Σήμανση CE 
Πολλά προϊόντα BY TEMPUR® ταξινομούνται ως Ιατροτεχνολογικά προϊόντα, κατηγορίας Ι και CE, 
σύμφωνα με το MDR (ΕΕ) 2017/745. 
Ελέγξτε την ετικέτα με τις οδηγίες πλυσίματος για να δείτε αν το προϊόν που έχετε αγοράσει φέρει 
τη σήμανση CE. 
 
Η επιδιωκόμενη χρήση των προϊόντων με σήμανση CE είναι η πρόληψη ή η μείωση του κινδύνου 
εμφάνισης ελκών πίεσης σε ενήλικες. Αυτό το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μέσω των ιδιοτήτων της 
αναδιανομής της πίεσης του αφρού TEMPUR®.  
Τα προϊόντα με σήμανση CE προορίζονται για φροντίδα στο σπίτι. Είναι σημαντικό οι 
ακινητοποιημένοι χρήστες να αλλάζουν θέση σε τακτική βάση. 
 
Τα στρώματα BY TEMPUR® με σήματα CE και τα καλύμματα για στρώματα είναι κατάλληλα για βάρη 
έως 150 kg.  
 
Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος με το προϊόν, ο κατασκευαστής και η αρμόδια αρχή στη χώρα 
καταγωγής του χρήστη πρέπει να ενημερώνονται.  
Για να αναφέρετε ένα συμβάν στον κατασκευαστή, αναφέρετε το συμβάν ως παράπονο εγγύησης, 
ακολουθώντας τις οδηγίες που καθορίζονται στην ενότητα "εγγύηση" αυτού του εγχειριδίου. 
 

Παρακαλούμε προσέξτε τις επιπλέον Οδηγίες Χρήσης 
 
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
Οι παρακάτω αναφορές θα χρησιμοποιούνται για να σας επιστήσουν την προσοχή σε δυνητικά 
επικίνδυνες και ανεπιθύμητες καταστάσεις. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι η αποτυχία 
συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό σας ή την 
καταστροφή του προϊόντος σας.  
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Να προσέχετε τις καταστάσεις ή πρακτικές που μπορεί να 
προκαλέσουν θάνατο ή κρίσιμο τραυματισμό 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Να προσέχετε τις καταστάσεις ή πρακτικές που μπορεί να 
προκαλέσουν μικρούς ή σοβαρούς τραυματισμούς 
  

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Να προσέχετε τις καταστάσεις ή τις πρακτικές που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε ζημιά στο προϊόν ή σε άλλη 
ιδιοκτησία  

 
 

 Προειδοποίηση: Μην αφήνετε μωρά, μικρά παιδιά ή υπερήλικες μόνους τους στο κρεβάτι 
χωρίς επίβλεψη, αν δεν μπορούν να γυρίσουν πλευρό μόνοι τους.  

 Προειδοποίηση: Είναι σημαντικό οι ακινητοποιημένοι χρήστες να αλλάζουν θέση σε τακτική 
βάση. 
 
Η απροσεξία προκαλεί πυρκαγιά - συνιστούμε ανεπιφύλακτα να μην καπνίζετε στο κρεβάτι ή κατά 
τη χρήση των προϊόντων. 

Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς: κρατήστε τα προϊόντα μακριά από φλόγες. 
 

 Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε καλύμματα στρώματος στα στρώματα BY TEMPUR® γιατί μπορεί 
να μειώσουν τις ιδιότητες σωστής κατανομής του βάρους. Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη 
υποστήριξη, προτείνουμε να στρώσετε το σεντόνι σας απευθείας πάνω στο στρώμα.. 

 Προσοχή: Παρακαλούμε προσέξτε ότι το υλικό TEMPUR® ανταποκρίνεται βέλτιστα στη φυσική 
θερμοκρασία του χρήστη, οπότε δε συνίσταται η χρήση ηλεκτρικής κουβέρτας ή/ και θερμοφόρας. Η 
ζέστη της ηλεκτρικής κουβέρτας θα εμποδίσει την ευαισθησία στη θερμοκρασία του υλικού 
TEMPUR®. Παρόλα αυτά, αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική κουβέρτα, προτείνουμε να το 
κάνετε πάνω από το σεντόνι και να αποφύγετε την άμεση επαφή της με το υλικό TEMPUR®. 

o ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτρικής 
κουβέρτας.. 

o ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε περίπτωση που η θερμοφόρα σας σκιστεί και βρέξει, λερώσει ή καταστρέψει 
το στρώμα σας, σας ενημερώνουμε ότι η εγγύηση θα ακυρωθεί. 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  

• Τα στρώματα BY TEMPUR® πρέπει πάντα να τοποθετούνται σε μια αεριζόμενη βάση, δηλαδή 
ελατήρια ή τάβλες, για να μη συγκεντρωθεί υγρασία στο στρώμα. 

• Μην χρησιμοποιείτε μαξιλάρι BY TEMPUR® με βρεγμένα μαλλιά, καθώς το αφρώδες υλικό 
θα υποστεί ζημιά 

• Μη λυγίζετε ή πιέζετε το προϊόν BY TEMPUR®, καθώς έτσι μπορεί να καταστρέψετε το υλικό 

• Μην τροποποιήσετε ή επισκευάσετε το προϊόν σας - θα ακυρώσει την εγγύησή σας. 
 
Καθάρισμα και συντήρηση 

• Τα περισσότερα υφασμάτινα καλύμματα μπορούν να αφαιρεθούν και να πλυθούν. 
Παρακαλούμε ακολουθήστε τις συγκεκριμένες οδηγίες καθαρισμού που θα βρείτε στην ετικέτα 
στο εσωτερικό μέρος του καλύμματος. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  

• Μην πλένετε το αφρώδες υλικό TEMPUR®.  

• Μην καθαρίζετε με ατμό ή στεγνώνετε το αφρώδες υλικό TEMPUR®.  
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

• Τα προϊόντα BY TEMPUR® πρέπει να αερίζονται τακτικά για να αφαιρείται η υγρασία. 
 

 Προσοχή: Μετά το πλύσιμο του υφασμάτινου καλύμματος, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα 
υφάσματος του στρώματος αντικαθίσταται σύμφωνα με τον προσανατολισμό που εκτυπώνεται 
στην πλευρά του πυρήνα αφρού στρώματος.  
Το αφρώδες υλικό TEMPUR® που παρέχει μέγιστη άνεση και ανακούφιση πίεσης βρίσκεται μόνο 
στην πάνω πλευρά του πυρήνα.  
 

Τεχνικές Πληροφορίες Προϊόντος 
- Τα προϊόντα BY TEMPUR® διατίθενται σε διάφορα μεγέθη. Το βάρος του προϊόντος εξαρτάται 

από το μέγεθος του προϊόντος. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται μετά από σχετική 
αίτηση. 

- Συστατικά υλικά - δείτε την ετικέτα που βρίσκεται στο εσωτερικό του καλύμματος. 
 
Πυρασφάλεια 

Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς: κρατήστε τα προϊόντα μακριά από φλόγες 
 
Προϊόν BY TEMPUR® Πυρασφάλεια 

Στρώματα EN 597-1 (Δοκιμή με τσιγάρο)  

 

Στρώματα 
(πυράντοχη εκδοχή) 
 

BS 7177 Χαμηλός (DS/EN 597--1 (τσιγάρο)  
DS/EN 597--2 (σπίρτο)  
BS 5852 (Ξυλοκατασκευή V) σε αφρό 

Μαξιλάρια 
 

EN/ISO 12952-1 (Δοκιμή με τσιγάρο) 

Μαξιλάρια 
(πυράντοχη εκδοχή) 

(EN/ISO 12952-1 (Δοκιμή με τσιγάρο)  
EN/ISO 12952-2 (Σπίρτο)  
BS 5852 (Ξυλοκατασκευή V) σε αφρό) 

 
 

Κατασκευαστής 
 

 

Dan-Foam ApS 
Holmelund 43 
5560 Aarup 
Δανία 
* Η Dan-Foam ApS είναι θυγατρική της TEMPUR-
Sealy International, Inc. 

 
 


