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Velkomin/nn til BY TEMPUR® 

 

Takk og til hamingju með að velja BY TEMPUR®.  

Eftir annasaman dag ætti rúmið þitt alltaf að vera eitthvað sem þú vilt koma heim til. TEMPUR® efnið okkar er 

langt frá því að vera eins og venjulegur minnissvampur, það aðlagast það fullkomlega að líkama þínum að þú 

heldur að það hafi verið búið til fyrir þig. Þessi handbók inniheldur allt sem þú þarft að vita til að sjá um og fá 

sem mest út úr þinni TEMPUR® Magic.  

Fyrir frekari upplýsingar um vörurnar, vinsamlegast heimsækið warranty.tempur.com. 

 
 

Þegar þú hugsar um BY TEMPUR® vörurnar þínar 
 
Við afhendingu dýnunnar þinnar 
Við flutning geta dýnuhlífar stærri eininga færst úr upprunalegri stöðu. Þegar umbúðir hafa verið fjarlægðar og 
þú hefur sett TEMPUR® vöruna á sinn stað, skaltu gefa TEMPUR® svampefninu nokkurn tíma til að hitna við 
lofthita umhverfisins. Síðan er einfaldlega hægt að laga og slétta úr dýnuhlífinni og koma henni í rétta stöðu með 
höndunum. 
 

EASE BY TEMPUR® 

MIKILVÆGT: Þegar EASE BY TEMPUR® dýnan þín er afhent skaltu athuga miðann á kassanum og ganga úr skugga 

um að á hún sé afhent innan tilskilins tíma frá kaupdegi áður en hún er tekin úr umbúðunum. Þú átt á hættu að 

ógilda ábyrgð þína ef sannað er að dýnan hafi verið geymd í þéttum umbúðum og tekin úr þeim eftir þessa 

dagsetningu. 

Þú getur notað EASE BY TEMPUR® dýnuna þína strax og búið er að fjarlægja umbúðirnar eftir. Það geta tekið allt 

að 72 klukkustundir (3 daga) áður en EASE BY TEMPUR® dýnan nær upprunalegri lögun og hæð. Samþjöppun 

dýnunnar getur valdið því að hlífin krumpist. Þess er vænst og hverfur þegar dýnan hefur jafnað sig að fullu. Í 

sumum tilfellum gæti þurft að þvo hlífina til að fjarlægja krumpurnar.  

• Fylgið alltaf þvottaleiðbeiningunum á merkimiðanum sem er staðsettur inni í dýnuhlífinni. 

 
Þessi 'nýja vöru' lykt 
Sumir taka eftir smá lykt af nýju BY TEMPUR® vörunni sinni þegar umbúðirnar hafa verið fjarlægðar. Hún er 
algjörlega skaðlaus og hverfur hún eftir stutta notkun. Leyfið vörunni að lofta eða anda, helst umbúðalaus á vel 
loftræstu svæði fyrir og eftir notkun til að flýta fyrir þessu ferli.  
 
Um TEMPUR® svamp efnið 
TEMPUR® svampefnið er þrýstingsléttandi yfirborð, hannað með seigfjaðrandi opinni frumuuppbyggingu sem 
gleypir og dreifir þyngd líkamans jafnt til að hámarka þægindi. Hitastigsnæmir eiginleikar mýkjast, þjappast 
saman og falla að einstakri lögun og þyngd líkamans við meðalherbergishita fyrir persónulegan stuðning. Hátt 
stig þéttleiki TEMPUR® svampefnisins tryggir hámarks vídd stöðugleika og þægindi. 
TEMPUR® svampefnið bregst við hitauppstreymi líkamans. Seigfjöðrunin í svampefninu tryggir að BY TEMPUR® 
dýnan þín fari aftur í upprunalegt form eftir þjöppun, með ákveðinni innbyggðri töf. Þessi töf er breytileg eftir 
hitastigi. Þú getur reiknað með stífari tilfinningu við 18°C eða minna og því hærra sem hitastigið er því mýkri mun 
BY TEMPUR® dýnan þín verða .  
 
Að venjast tilfinningunni 
Ef þú hefur átt dýnu eða kodda sem notaði hefðbundnari stuðningsaðferðir eins og gorma, fjaðrir og/eða 
trefjar, þá eru líkur á því að þér finnist BY TEMPUR® vörurnar þínar öðruvísi. Það getur tekið einhvern tíma fyrir 
líkamann að aðlagast og venjast sérstökum álagslosandi eiginleikum TEMPUR® svampefnisins.  
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Tilkeyrslutímabilið 
 
ONE BY TEMPUR® MATTRESS 
Því meiri tíma sem þú eyðir á eða í rúminu: við hvíld, lestur eða að horfa á sjónvarp, því betra. Aukahreyfingin 
hjálpar frumunum í TEMPUR® svampefninu að opnast. Þegar þær opnast anda frumurnar og bregðast hraðar við 
þyngd og hitastigi, en þær fara síðan aftur í upprunalegt horf. Notandanum kann að líða eins og dýnan sé að 
verða mýkri, en í raun er engin breyting á álagslosandi eiginleikum vörunnar.  
 

Það þarf ekki að snúa henni við  
Framfarir í TEMPUR® tækni hafa leitt til þess að viðhald er í lágmarki. Hver dýnutegund er uppbyggð af 
mörgum lögum, þannig að þú sefur aðeins á hliðinni sem á að snúa upp.  
Til að lengja líftíma vara okkar geturðu af og til snúið dýnunni frá höfuðgafl að fótagafl.  

 
BY TEMPUR® KODDAR 

• Á fyrstu 2-3 vikum eignarhalds getur það hjálpað til að nota koddann sem púða yfir daginn til að bæta 
stuðning og álgaslækkandi ávinning sem þú færð þegar þú ert sofandi. 

 
Færa, flytja, geyma og farga 

• Nema annað sé tekið fram ætti EKKI að beygja eða þvinga BY TEMPUR® vörurnar úr upprunalegri lögun, 
þar sem þá er hætt við að skemma svampefnið og missa alla eiginleika og ávinning sem þær hafa í för 
með sér. 

• Vegna eðlis svampefnisins í BY TEMPUR® vörunum getur hann þjappast aðeins við flutning eða 
geymslu. Það er alveg viðbúið, en eftir stuttan tíma við stofuhita fer varann aftur í venjulega stærð.  

• BY TEMPUR® vörur ætti að geyma í upprunalegri lögun.  

• BY TEMPUR® dýnur verður að geyma flatar, helst í upprunalegum umbúðum (það er ekki hægt að 
endurnota umbúðirnar af EASE BY TEMPUR® dýnunni) 

• BY TEMPUR® vörur ætti að geyma í þurru umhverfi (við hámark 65% raka). 

• Við förgun á notaðri vöru skaltu skoða leiðbeiningar sveitarfélagsins í þínu landi. 
 

 
Tákn 
Eftirfarandi tákn eru notuð á vöru, umbúðir eða í þessum notkunarleiðbeiningum. 

 
Framleiðandi 

 
Dagsetning framleiðslu 
 

 
Lotunúmer 

 
CE merkt sem 
lækningatæki í flokki I í 
samræmi við kröfur 
MDR (ESB) 2017/745. 

 
Lækningatæki 

 
Vörustefna prentuð á 
svampkjarna dýnu 

 
Vinsamlegast skoðið 
leiðbeiningar um notkun 

 
Forðist opinn eld 

 
Rakamörk 

 
Haldið þurru 

  

 
CE merking 
Margar BY Tempur vörur eru flokkaðar sem lækningatæki, flokkur I og CE merktar í samræmi við MDR (ESB) 
2017/745. 
Vinsamlegast athugið merkimiðann sem er innan á efnishlífinni til að sjá hvort varan sem þú keyptir sé CE merkt. 
 
Tilætluð notkun CE merktra vara er að koma í veg fyrir eða draga úr hættu á að myndun legusárs hjá fullorðnum. 
Þessi áhrif eru fengin með þrýstingsdreifandi eiginleikum TEMPUR® svampefnisins.  
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Ætluð notkun á CE merktum vörum er við heimahlynningu. Það er mikilvægt að þeir sem geta ekki hreyft sig 
sjálfir séu með reglulegu millibili hjálpað að skipta um stöðu. 
 
CE-merktu BY TEMPUR® dýnurnar og yfirdýnurnar henta fyrir þyngd allt að 150 kg.  
 
Ef ske kynni að varan er viðriðin alvarlegt atvik, er skylt að láta framleiðanda og lögbært yfirvald í heimalandi 
notandans vita.  
 
Til að tilkynna framleiðanda um atvik skal atvikið vinsamlegast tilkynnt sem kvörtun vegna ábyrgðar með því að 
fylgja leiðbeiningunum sem tilgreindar eru undir „ábyrgð“ í þessum leiðarvísi. 
 

Vinsamlegast athugið viðbótarleiðbeiningar um notkun 

 
Aðvaranir og varúðarráðstafanir 
Eftirfarandi tákn og texti verða notuð til að vekja athygli á mögulegum hættulegum og óæskilegum aðstæðum. 
Vinsamlegast hafið í huga að ef ekki er farið að þessum leiðbeiningum getur það valdið alvarlegum meiðslum 
eða skemmdum á vörunni.  
 

 

 

VIÐVÖRUN 
Verið meðvituð um aðstæður eða starfshætti sem geta valdið 
dauða eða alvarlegum meiðslum 

 

 

VARÚÐ 
Verið meðvituð um aðstæður eða starfshætti sem geta valdið 
dauða eða minniháttar meiðslum 
  

 
MIKILVÆGT 

Verið meðvituð um aðstæður eða starfshætti sem geta haft í 
för með sér skemmdir á vörunni eða öðrum eignum  

 
 

 Viðvörun: Ekki leyfa ungabörnum, ungum börnum eða öldruðum að vera eftirlitslaus á dýnunni eða 
koddanum ef þau geta ekki auðveldlega snúið sér sjálf.  

 Viðvörun: Það er mikilvægt að þeir sem geta ekki hreyft sig sjálfir séu með reglulegu millibili hjálpað að 
skipta um stöðu. 
 
Kæruleysi orsakar eldsvoða – við mælum eindregið gegn því að reykja í rúminu eða á meðan þú notar vörurnar. 

Viðvörun: Hætta á eldi: haltu vörunum frá opnum eldi. 
 

 Varúð: Ekki nota rúmhlífar á BY TEMPUR® dýnur eða yfirdýnur, þar sem þær geta dregið úr álagsminnkandi 
eiginleikum. Til að tryggja sem bestan stuðning mælum við með því að setja lak beint á dýnuna 

 Varúð: Vinsamlegast athugið að TEMPUR® svampefnið virkar bregst best með náttúrulegum líkamshiti 
notandans og því er ekki mælt með notkun rafmagnsteppa og/eða hitapoka. Hiti frá rafmagnsteppi vegur 
tímabundið á móti hitanæmi TEMPUR® svampefnisins. Hins vegar, ef notandinn kýs samt sem áður að nota 
rafmagnsteppi, mælum við með því að setja það yfir sér lak og forðast beina snertingu við TEMPUR® svampefnið. 

o MIKILVÆGT: Fylgið alltaf notkunarleiðbeiningunum frá birgi rafmagnsteppisins. 
o MIKILVÆGT: Ef hitapokinn þín myndar leka sem bleytir, setur bletti eða skemmir dýnuna þína þá ógildir 

það ábyrgð þína. 
 

MIKILVÆGT:  

• BY TEMPUR® dýnur verða alltaf að vera á loftræstum botni, t.d. gormum eða rimlum til að koma í veg 
fyrir að raki safnist í dýnuna. 

• Ekki nota BY TEMPUR® kodda með blautt hár, það mun skemma svampnefnd 
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• Ekki brjóta saman, beygja eða þrýsta BY TEMPUR® vörunna þína í ákveðna lögun þar sem hætta er á að 
svampefnið skemmist. 

• Ekki breyta eða gera við vöruna þína - það ógildir ábyrgðina 
 
Þrif og viðhald 

• Flestar hlífar er hægt að taka af og þvo. Vinsamlegast fylgið sérstökum leiðbeiningum um hreinsun sem er 
á vörumiðanum inni í hlífinni. 

 
MIKILVÆGT:  

• Ekki þvo TEMPUR® svampefnið.  

• Ekki gufuhreinsa eða þurrhreinsa TEMPUR® svampefnið..  
 
MIKILVÆGT 

• Allar BY TEMPUR® vörur verður að viðra reglulega til að fjarlægja raka. 
 

Varúð: Eftir þvott skal tryggja að dýnuhlífin sé sett á í samræmi við stefnuna sem prentuð er á hlið 
svampkjarna dýnunnar.  
TEMPUR® svampefnið sem veitir hámarks þægindi og álagsminnkun er aðeins í efsta lagi kjarnans.  
 
Tæknilegar upplýsingar um vöru 

- BY TEMPUR® vörurnar eru fáanlegar í nokkrum mismunandi stærðum. Þyngd vöru fer eftir stærð 
vörunnar. Frekari upplýsingar eru fáanlegar sé þess óskað. 

- Upplýsingar um innihaldsefni - sjá merkimiða sem er staðsettur inni í dýnuhlífinni. 
 
Eldvarnarstaðlar 

Viðvörun: Hætta á eldi: haldið vörunum frá opnum eldi. 
 

BY TEMPUR® vara Eldvarnir 

Dýnur EN 597-1 (sígarettu próf)  
 

Dýnur 
(eldvarnarútgáfur) 
 

BS 7177 Lítil hætta - (DS/EN 597-1 (sígaretta) 
DS/EN 597-2 (Eldspýta) 
BS 5852 (Crib V) á svamp 

Koddar 
 

EN/ISO 12952-1 (Sígarettu próf) 

Koddar 
(eldvarnarútgáfur) 

(EN/ISO 12952-1 (Sigarettu próf) 
EN/ISO 12952-2 (Eldspýta) 
BS 5852 (Crib V) á svamp 

 
 

Framleiðandi 
 

 

Dan-Foam ApS 
Holmelund 43 
5560 Aarup 
Denmark 
*Dan-Foam ApS er dótturfélag TEMPUR-Sealy 
International, Inc. 
 

 


