TR BY TEMPUR Kullanım Kılavuzu – Ekim 2020

TEMPUR®’a Hoşgeldiniz!
TEMPUR®’u seçtiğiniz için teşekkürler ve tebrikler.
Yoğun bir günün ardından yatağınız eve dönme nedenlerinizden birisi olmalıdır. Hafızalı köpük
(memory foam) olmanın da ötesinde, TEMPUR® malzemelerimiz vücudunuza o kadar mükemmel
uyum sağlar ki tam size göre yapıldığını hissedersiniz. Bu kılavuz TEMPUR® sihrini en iyi şekilde
yaşamanızı sağlayacak her şeyi içerir.
Ürüne özel bilgiler için lütfen warranty.tempur.com adresini ziyaret edin.

BY TEMPUR® Ürünlerinizin Bakımını Yaparken

Yatağınızın teslimatı esnasında
Nakliye sırasında, yataklar gibi büyük parçaların kumaş örtülerinde kaymalar yaşanabilir. TEMPUR®
ürününüzü ambalajından çıkarıp yerleştirdikten sonra, TEMPUR® malzemesinin ortam sıcaklığına
uyum sağlaması için biraz zaman tanıyın. Ardından, kumaş örtüyü yumuşak hareketlerle elinizle
düzeltebilirsiniz.
EASE BY TEMPUR®
ÖNEMLİ: EASE BY TEMPUR® yatağınız size ulaştığında ambalajın üzerindeki etiketi kontrol edin ve
paketin açılması için gereken süre aralığından emin olun. Yatağınızın bu tarih aralığından sonra sıkı bir
şekilde ambalajında saklandığı ya da paketinden çıkarıldığı anlaşılırsa garantinizin geçersiz kılınması
riski ile karşı karşıya kalırsınız.
EASE BY TEMPUR® yatağınızı ambalajından çıkardıktan hemen sonra kullanabilirsiniz. EASE BY
TEMPUR® yatağınızın orijinal şeklini ve yüksekliğini kazanması 72 saat (3 gün) kadar sürebilir.
Yatağınızın sıkı bir şekilde sıkıştırılması kılıfının kırışmasına neden olabilir. Bu beklenen bir durumdur,
yatağınız tamamen normal formunu kazandığında ortadan kalkacaktır. Bazı durumlarda kırışıklıklardan
kurtulmak için kılıfı yıkamanız gerekebilir.
•

Yatak örtüsünün içine yerleştirilmiş ürün etiketindeki yıkama talimatlarına mutlaka uyunuz.

“Yeni Ürün” Kokusu
Bazı insanlar yeni ürünün ambalajını açtıktan sonra TEMPUR® ürünlerinde hafif bir koku fark ederler.
Bu tamamen zararsızdır ve kısa bir kullanım zamanından sonra kaybolacaktır. Bu işlemi hızlandırmak
için kullanmadan önce ve sonra tercihen iyi hava alan bir alanda ürününüzü havalandırın.

TEMPUR® Köpük Materyali Hakkında
TEMPUR® materyali maksimum konfor için vücudunuzun ağırlığını emen ve ağırlığı eşit derecede
dağıtan basıncı hafifleten yüzeyde ve hava alan viskoelastik yapıda tasarlanmıştır. Sıcaklığa duyarlı
özelliğiyle, vücudunuzun şeklini ve ağırlığını desteklerken ortam sıcaklığına da uyum sağlamanızı sağlar.
TEMPUR® materyalinin yüksek yoğunlukta olması maksimum stabilite ve konfor sağlar.
TEMPUR® köpük malzeme vücudun termal etkisine tepki verir. Köpük malzemedeki viskoelastisite, BY
TEMPUR® ürününüzün sıkıştıldıktan sonra kısa bir gecikme ile orijinal haline dönmesini sağlar. Bu
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gecikme farklı sıcaklıklara göre değişmektedir. BY TEMPUR® ürününüz de hava sıcaklığına bağlı olarak
his değişimi yaşanabilir; 18°C veya daha düşük derecelerdeki soğuk koşullarda daha sert bir his
beklenebilirken daha yüksek sıcaklıklarda daha yumuşak hissettirecektir.

Hisse Alışmak
Önceki kullandığınız yastığınız veya yatağınız yaylı ya da elyaflı yapıdaysa TEMPUR® ürünleri
başlangıçta daha farklı hissettirecektir. TEMPUR® malzemesinin benzersiz basınç giderme
özelliklerine vücudunuzun alışması ve yatağın da sizin vücudunuza alışması biraz zaman alabilir.

Alışma Dönemi
ONE BY TEMPUR® YATAK
Yatağınızda dinlenmek, kitap okumak ya da TV izlemek için ne kadar çok zaman geçirirseniz o kadar
iyidir. Ekstra hareket TEMPUR® köpük malzemesindeki hücrelerin açılmasına yardımcı olacaktır.
Hücreler açıldıkça 'nefes alırlar' ve ağırlık ve sıcaklığa daha hızlı tepki verirler, ancak orijinal şekillerine
geri dönerler. Yatağın zamanla yumuşadığını hissedebilirsiniz ancak aslında ürününüzün basınç
giderme özelliklerinde bir değişiklik olmaz.
Çevirmeye Gerek Yok
TEMPUR® teknolojisindeki gelişmeler yatağın ihtiyacı olan bakımın minimumda tutulmasını
sağlamıştır. Her yatak modeli çoklu katmana sahiptir bu yüzden sadece yatağın üst tarafında
uyursunuz. Ürünlerimizin ömrünü uzatmak için zaman zaman yatağınızı ayakucu-başucu
şeklinde çevirebilirsiniz.
BY TEMPUR® YASTIKLAR
• Ürünü aldığınızdan sonraki 2-3 hafta boyunca yastıkların gün içinde sık kullanılması uyurken
size verilen desteğin ve baskıyı azaltıcı faydaların gelişmesini sağlar

Taşıma, nakliye, depolama ve imha etme
•
•
•
•
•
•

Aksi belirtilmedikçe BY TEMPUR® ürünleri, köpük malzemeye zarar verme ve sağladığı tüm
özellikleri ve faydaları kaybetme riski yaratacağından bükülmemeli veya orijinal formları
dışında preslenmemelidir.
BY TEMPUR® ürünlerindeki köpük malzemenin doğası gereği nakliye veya depolama
sırasında hafifçe sıkıştırılmış (basık) olabilir. Bu beklenen bir durumdur, ürün oda sıcaklığında
kısa bir süre içinde normal şekline dönecektir.
BY TEMPUR® ürünleri orijinal şekillerinde saklanmalıdır.
BY TEMPUR® Yatakları original ambalajında, düz bir şekilde depolanmalıdır (EASE BY
TEMPUR® yatak ambalajının tekrar kullanılması mümkün değildir).
BY TEMPUR® ürünleri kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. (maksimum 65% bağıl nem).
Kullanılmış ürününüzün imha edilmesi için lütfen ülkenizdeki yerel makama başvurun.

Semboller
Aşağıdaki semboller üründe, ambalajda veya bu kılavuzda kullanılmıştır.

Üretici

Üretim tarihi

Lot numarası

MDR (AB) 2017/745
gerekliliklerine uygun
olarak, 1. sınıf tıbbi
cihazlar olarak CE
işaretlidir.
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Medikal cihaz

Nemlilik limiti

Yatağın köpük
dolgularının üzerine
basılı ürün
yönlendirmeleri

Kullanım Talimatlarına
Başvurun

Açık alevden kaçının

Kuru tutun

CE İşareti
Çoğu Tempur ürünü, MDR (AB) 2017/745 uyarınca 1. Sınıf CE İşaretli Tıbbi Cihaz olarak sınıflandırılır.
Satın almış olduğunuz ürünün CE işaretli olup olmadığını görmek için lütfen kumaş kılıfın içine
yerleştirilen ürün etiketini kontrol ediniz.
CE işaretli ürünlerin kullanım amacı, yetişkinlerde basınç ülseri gelişme riskini önlemek veya
azaltmaktır. Bu etki, TEMPUR® köpük malzemesinin basıncı yeniden dağıtma özellikleriyle elde edilir.
CE işaretli ürünler evde bakım amaçlı kullanım içindir. İmmobilize kullanıcıların düzenli olarak
konumunun değiştirilmesi önemlidir.
CE işaretli TEMPUR® yatak ve yatak pedleri 150 kg ağırlığa kadar kullanıma uygundur.
Ürünle ilgili ciddi bir kaza olması durumunda, üretici ve kullanıcının bulunduğu ülkedeki yetkili makam
bilgilendirilmelidir.
Bir olayı üreticiye bildirmek için lütfen bu kılavuzun "garanti" bölümünde belirtilen talimatları izleyerek
olayı bir garanti şikayeti olarak bildirin.

Lütfen ek kullanım talimatlarını dikkate alın
Uyarılar ve Önlemler
Aşağıdaki sembol ve metin, olası tehlikeli ve istenmeyen durumlara dikkatinizi çekmek için
kullanılmıştır. Lütfen bu talimatlara uyulmamasının ciddi yaralanmalara veya üründe hasara neden
olabileceğini unutmayın.

UYARI

Ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek durumların
veya uygulamaların farkında olun

DİKKAT

Orta veya hafif yaralanmalara neden olabilecek durumların
veya uygulamaların farkında olun

ÖNEMLİ

Ürüne veya diğer eşyalara zarar verebilecek durumların veya
uygulamaların farkında olun.

Uyarı: Bebekleri, küçük çocukları ya da yaşlıları kendi başlarına kolayca dönemiyorlarsa yatak
veya yastığın üzerinde gözetimsiz bırakmayın.
Uyarı: İmmobilize kullanıcıların düzenli olarak yeniden konumlandırılması önemlidir.
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Dikkatsizlik yangına neden olur - yatakta veya ürünleri kullanırken sigara içilmemesini şiddetle
tavsiye ederiz.
Uyarı: Yangın riski: ürünleri açık alevden uzak tutun.
Dikkat: Basınç azaltma özelliklerini azaltabileceğinden BY TEMPUR® yataklarında yatak pedi
kullanmayın. Optimum desteği sağlamak için doğrudan yatak üzerine çarşaf kullanmanızı öneririz.
Dikkat: Lütfen TEMPUR® köpük malzemenin en iyi vücut sıcaklığı ile uyum sağladığını ve bu
yüzden elektrikli battaniye ya da sıcak su torbası kullanımının önerilmediğini unutmayın. Elektrikli
battaniyeden gelen ısı, TEMPUR® köpük malzemesindeki sıcaklık hassasiyetini geçici olarak nötralize
edecektir. Elektrikli battaniye kullanmayı tercih etmeniz halinde battaniyeyi bir çarşaf üzerinde
kullanmanızı ve TEMPUR® köpük malzeme ile temasından uzak tutmanızı öneririz.
o ÖNEMLİ: Her zaman elektrikli battaniyenin tedarikçisinin kullanım talimatına uyun.
o ÖNEMLİ: Sıcak su torbanızda yatağınızın ıslanmasına, lekelenmesine veya zarar görmesine
neden olan bir sızıntı oluşursa bu garantinizi geçersiz kılacaktır.
ÖNEMLİ:
• BY TEMPUR® yataklar her zaman havalandırmalı bir zemine yerleştirilmelidir örn: yatakta nem
birikmesini önlemek için yay ya da sunta üzerine konulabilir.
• Köpük malzeme zarar görebileceğinden ıslak saçınız ile BY TEMPUR® yastık kullanmayın.
• Köpük malzemeye zarar verme riski olduğundan BY TEMPUR® ürününüzü katlamayın,
bükmeyin veya şekle sokmayın.
• Ürününüzü kendiniz değiştirmeyin veya onarmayın - bu garantinizi geçersiz kılacaktır.
Temizlik ve Bakım
• Kumaş kılıfların çoğu çıkarılabilir ve yıkanabilir durumdadır. Lütfen kumaş kılıfın içinde yer alan
ürün etiketindeki ürününüze özel temizleme talimatını izleyin.
ÖNEMLİ:
• TEMPUR® köpük malzemeyi yıkamayın.
• TEMPUR® köpük malzemeye buharlı temizleme ya da kuru temizleme yapmayn.
ÖNEMLİ
• BY TEMPUR® ürünleri nemden arınmak için düzenli olarak havalandırılmalıdır.
Dikkat: Lütfen kumaş örtüyü yıkadıktan sonra şilte örtüsünün, yatağın köpük dolgusunun yan
tarafında yer alan basılı yönlendirmeye göre yerleştirildiğinden emin olun. Maksimum konfor
sağlayan ve basınç azaltan TEMPUR® köpük malzemesi sadece üst taraftadır.

Teknik Ürün Bilgileri
-

BY TEMPUR® ürünleri birkaç farklı boyutta mevcuttur. Ürün ağırlığı ürün boyutuna bağlıdır.
Talebe istinaden detaylı bilgi temin edilir.
Bileşen Malzemeler – kumaş kılıfın içerisinde yer alan etikete bakınız

Yangın Güvenliği Standartları
Uyarı: Yangın riski: ürünleri açık alevden uzak tutun.
BY TEMPUR® ürün

Yangın Güvenliği
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Yataklar

EN 597-1 (Sigara Testi)

Yataklar
(yanma geciktirici versiyonları)

BS 7177 Low Hazard - (DS/EN 597-1 (sigara)
DS/EN 597-2 (Kibrit)
BS 5852 (Crib V) köpük üzerinde
EN/ISO 12952-1 (Sigara testi)

Yastıklar
Yastıklar
(yanma geciktirici versiyonları)

(EN/ISO 12952-1 (Sigara testi)
EN/ISO 12952-2 (Kibrit)
BS 5852 (Crib V) köpük üzerinde

Manufacturer
Dan-Foam ApS
Holmelund 43
5560 Aarup
Danimarka
*Dan-Foam ApS, TEMPUR-Sealy Uluslararası
A.Ş’nin yan kuruluşudur.
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