
Vážení zákazníci,

Vaše nové chladicí manžety jsou naplněny superabsorben
tním polymerem. Ve studené vodě se superabsorbentní 
polymer přemění na gel. Gel uchovává chlad, který pak 
předává lidskému tělu. Každá chladicí manžeta má několik 
dutin, superabsorbentní polymer se tak rovnoměrně 
 rozloží. 

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší 
spokojenosti! 

Váš tým Tchibo

Tchibo GmbH D22290 Hamburg · 113442HB43XXI · 202103

2 chladicí manžety
cs   Návod k použití



Bezpečnostní pokyny 

Tento výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto 
návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. 
Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předá
vání výrobku s ním současně předejte i tento návod. 

Účel použití

 Chladicí manžety jsou určeny k dlouhodobému chlazení 
 zápěstí a mají relaxační a zdraví posilující účinky. 

Chladicí manžety jsou koncipovány pro soukromé použití 
a nejsou vhodné pro obchodní, terapeutické nebo lékařské 
účely. 

Chladicí manžety ...

...  jsou vhodné pouze pro vnější použití.  
Superabsorbentní polymer se nesmí spolknout. V případě 
spolknutí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a co 
nejrychleji vyvolejte zvracení. V případě spolknutí super
absorbentního polymeru tento absorbuje velkou část 
 tělesných tekutin. To může způsobit vážné poškození 
zdraví. 

... nikdy nepoužívejte na poraněné kůži. 



...  nepoužívejte u onemocnění krevního oběhu nebo poruch 
prokrvení. 

...  nejsou hračka. Ukládejte je vždy tak, aby k nim děti 
 neměly přístup. Děti je smí používat pouze pod dohledem 
dospělé osoby. 

...  nepoužívejte, pokud jsou poškozené. V případě zasažení 
očí gelem vypláchněte gel pod tekoucí vodou. 

...  nepoužívejte, pokud jsou příliš studené. Manžety ihned 
odstraňte ze zápěstí, pokud je teplota nepříjemná. 
 Případně před přiložením manžet omotejte kolem 
 zápěstí kousek látky nebo tenkého ručníku. 

...  nepoužívejte, pokud špatně vnímáte teplo nebo chlad. 
Malé děti reagují na teplo a chlad citlivěji než dospělí.  
Určitá onemocnění, jako např. cukrovka, mohou být 
 doprovázeny poruchami vnímání tepla nebo chladu.  
Postižení nebo nemocní nemusí být případně schopni 
upozornit na to, že je jim příliš teplo nebo příliš chladno. 
Nepoužívejte proto tento výrobek u dětí mladších 3 let, 
nemohoucích, nemocných, popř. u osob, které nejsou 
schopny správně vnímat teplo nebo chlad. Pokud máte 
pochybnosti nebo potíže s krevním oběhem, zeptejte se 
nejdřív svého lékaře.



Mějte na paměti: 

• Aktivované chladicí manžety se mohou chladit v lednici, 
ne v mrazáku. Extrémní podchlazení (skladování v mraz
ničce) může již po pár minutách způsobit zmrznutí 
 manžet, což by vedlo k jejich poškození. 

• Chladicí manžety udržujte mimo dosah špičatých 
a  ostrých předmětů. 

• Chladicí manžety udržujte mimo dosah slané vody, benzí
nu, nafty, tekutin s obsahem olejů, alkoholu, bělidel nebo 
chloru. Tyto látky by mohly chladicí manžety poškodit. 

• Chladicí manžety nevystavujte tlakovému zatížení. 

• Nenechávejte chladicí manžety složené, pokud jsou ještě 
vlhké. Mohlo by to vést k tvorbě zápachu a plísně. Před 
uschováním nechte manžety zcela uschnout na vzduš
ném  místě. 

Chladicí manžety (materiál): polyester 
Gelové kuličky: superabsorbentní polymer

Číslo výrobku: 613 142



Použití

Chlazení manžet

1. Vložte chladicí manžety na přibližně 40 minut do 
 studené vodní lázně. Chladicí manžety přitom dobře 
promněte v rukou, aby se gel mohl rovnoměrně 
 rozmístit v jednotlivých dutinách. 

2. Po uplynutí uvedené doby chladicí manžety vytáhněte 
z vody. Vysušte je a znovu dobře promněte, aby došlo 
k rovnoměrnému rozmístění chladu. 

3. Nechte chladicí manžety rozložené na místě odolném 
vůči  vlhkosti, dokud zcela neuschnou. Případně pod ně 
 rozložte 2 ručníky. Poté jsou chladicí manžety připra
veny k  použití. 

Použití chladicích manžet

  M Před použitím chladicích manžet zkontrolujte, zda 
 nejsou  poškozené. Poškozené manžety dále 
 nepoužívejte. Okamžitě je zlikvidujte!

  M Než si chladicí manžety přiložíte, zkontrolujte jejich 
teplotu vnitřní stranou zápěstí.



  M Chladicí manžety 
umístěte kolem 
zápěstí a zapně
te suché zipy.  
 

  M  Jeli chlad nepříjemný, ze zápěstí je sejměte. 

Čištění

  M V případě potřeby otřete chladicí manžety vlhkým 
hadříkem. 

  M V případě většího znečištění lze chladicí manžety 
 ručně očistit neutrálním mýdlem. Nepoužívejte čisticí 
a prací  prostředky ani silné čističe. Mohly by poškodit 
super absorbentní polymer a negativně tak ovlivnit 
jeho  působení.



Uchovávání

  M Před uskladněním nechte chladicí manžety zcela 
uschnout. Vysušení může trvat několik dní. 

  M Chladicí manžety sušte na vzdušném místě, např. na 
šňůře na prádlo, sušáku apod. 

  M Chladicí manžety jsou zcela suché, až když super
absorbentní polymer zcela ztvrdne. 

  M Uchovávejte je v chladu a na místě bez přímého 
 slunečního záření. 

Likvidace

Pro ochranu životního prostředí: Výrobek zlikvidujte dle 
platných zákonů a předpisů. Informace Vám poskytne Vaše 
obecní nebo městská správa. 
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