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Witaj w BY TEMPUR® 
 

Dziękujemy i gratulujemy wyboru BY TEMPUR®.  

Po męczącym dniu, łóżko zawsze powinno być tym, do czego chce się wracać. Lepszy niż zwykła pianka 
z pamięcią, nasz materiał TEMPUR® tak doskonale dopasowuje się do Twojego ciała, że można pomyśleć, 
że został stworzony specjalnie dla Ciebie. Ten przewodnik zawiera wszystko, co musisz wiedzieć 
o dbaniu o TEMPUR® i korzystaniu z niego.  

Po specyfikację produktu, odwiedź proszę warranty.tempur.com. 

 
W trosce o Twoje produkty BY TEMPUR® 

 
Podczas dostawy materaca 
Podczas transportu pokrowce większych przedmiotów, takich jak materace, mogą się przesunąć 
z pierwotnego położenia. Po rozpakowaniu i umieszczeniu produktu BY TEMPUR® poczekaj, 
aż materiał TEMPUR® rozgrzeje się w temperaturze otoczenia. Następnie możesz po prostu ręcznie 
wyprostować i wygładzić pokrowiec. 
 

EASE BY TEMPUR® 

WAŻNE: Po dostarczeniu materaca EASE BY TEMPUR® sprawdź etykietę na pudełku i upewnij się, 
że w dniu zakupu mieści się w wymaganym okresie rozpakowania. Będziesz narażony na utratę 
gwarancji, jeśli okaże się, że Twój materac był przechowywany w szczelnym opakowaniu 
i rozpakowany po tej dacie. 

Z materaca EASE BY TEMPUR® można korzystać od razu po rozpakowaniu. Może minąć do 72 godzin 
(3 dni), zanim materac EASE BY TEMPUR® odzyska swój pierwotny kształt i wysokość. Opakowanie 
próżniowe może spowodować zagniecenia na pokrowcu. Można się spodziewać, że znikną gdy 
materac w pełni się rozpręży. W niektórych przypadkach może być konieczne wypranie pokrowca, aby 
usunąć zagniecenia. 

• Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją prania podaną na metce produktu, umieszczonej 
wewnątrz pokrowca materaca. 

 
Zapach „nowego produktu” 
Niektóre osoby zauważają lekki zapach nowego produktu BY TEMPUR® po rozpakowaniu. Jest to 
całkowicie nieszkodliwe i zniknie po krótkim okresie użytkowania. Pozwól produktowi przewietrzyć się 
lub „odetchnąć”, najlepiej bez pokrowca, w dobrze wentylowanym miejscu przed i po użyciu, aby 
przyspieszyć ten proces.  
 
O materiale piankowym TEMPUR® 
Materiał TEMPUR® to pianka redukująca nacisk, zaprojektowana z wiskoelastycznych komórek 
o otwartej strukturze, która absorbuje i równomiernie rozkłada ciężar ciała, zapewniając maksymalny 
komfort. Pod wpływem temperatury robi się bardziej miękki, dopasowując się do unikalnego kształtu 
i masy ciała, przy średniej temperaturze pokojowej. Wysoka gęstość materiału piankowego TEMPUR® 
zapewnia maksymalną stabilność i komfort. 
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Materiał piankowy TEMPUR® reaguje na oddziaływanie termiczne ciała. Jego wiskoelastyczność 
oznacza, że BY TEMPUR® powraca do swojego pierwotnego kształtu po kompresji z pewnym 
opóźnieniem. To opóźnienie zmienia się w zależności od temperatury. Możesz oczekiwać twardszego 
odczucia w chłodniejszych warunkach (18°C lub mniej), a im wyższa temperatura, tym bardziej miękki 
będzie Twój BY TEMPUR®. 
  
 
Przyzwyczajanie się do odczucia TEMPUR® 
Jeśli Twój poprzedni materac lub poduszka korzystały z bardziej tradycyjnych metod podparcia, takich 
jak sprężyny, pierze i/lub różnego rodzaju włókna, prawdopodobnie Twoje produkty BY TEMPUR® 
początkowo dadzą Ci inne odczucia. Twoje ciało będzie potrzebować trochę czasu, by dostosować się 
i przyzwyczaić do unikalnych właściwości redukcji nacisku charakterystycznych dla materiału 
piankowego TEMPUR®. 
 
Docieranie się 
 
MATERAC ONE BY TEMPUR® 
Im więcej czasu spędzasz w łóżku: odpoczywając, czytając lub oglądając telewizję, tym lepiej. 
Dodatkowy ruch pomoże otworzyć komórki w materiale TEMPUR®. Po otwarciu komórki „oddychają” 
i szybciej reagują na wagę i temperaturę, oraz szybciej powracają do pierwotnego kształtu. 
Użytkownikowi może się wydawać, że materac staje się bardziej miękki, ale w rzeczywistości nie ma 
zmiany we właściwościach redukujących nacisk produktu.  
 

Nie ma potrzeby odwracania materaca  
Postęp w technologii TEMPUR® spowodował ograniczenie obsługi do minimum. Każdy model 
materaca ma wiele warstw, więc śpisz tylko na górnej części. Aby przedłużyć żywotność 
naszych produktów, od czasu do czasu możesz obrócić materac, zamieniając stronę głowy 
ze stroną nóg.  

 
PODUSZKI BY TEMPUR® 

• Podczas pierwszych 2-3 tygodni posiadania, korzystanie w poduszki w ciągu dnia jako 
dodatkowego oparcia może poprawić podparcie i właściwości redukcji nacisku podczas snu. 

 
Przenoszenie, transport, przechowywanie i utylizacja 

• O ile nie zaznaczono inaczej, produkty BY TEMPUR® NIE powinny być zginane i ściskane 
względem oryginalnego kształtu, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia materiału i utraty 
wszystkich jego właściwości i korzyści jakie zapewnia. 

• Ze względu na naturę materiału piankowego w produktach BY TEMPUR® może on zostać lekko 
ściśnięty podczas transportu lub przechowywania. Można oczekiwać, że produkt powróci 
do normalnego rozmiaru po krótkim czasie w temperaturze pokojowej.  

• Produkty BY TEMPUR® powinny być przechowywane w oryginalnym kształcie.  
• Materace TEMPUR® muszą być przechowywane na płasko, najlepiej w oryginalnym 

opakowaniu (niemożliwym jest ponowne użycie opakowania materaca EASE BY TEMPUR®). 
• Produkty TEMPUR® powinny być przechowywane w suchym środowisku (maksymalna 

wilgotność względna: 65%). 
• Aby zutylizować zużyty produkt, należy skontaktować się z instytucją odpowiedzialną 

za odpady w Twoim kraju. 
 

Symbole 
Następujące symbole są używane na produktach, ich opakowaniu lub w instrukcji: 
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Producent 

 
Data produkcji 
 

 
Numer serii 

 
Oznaczenie CE Wyrobu 
Medycznego klasy I 
zgodnie z wymogami 
MDR (EU) 2017/745 

 
Wyrób Medyczny 

 
Orientacja produktu. 
Wskazuje górną cześć 
piankowego wnętrza 
materaca 

 
Sprawdź Instrukcję 
Użytkowania 

 
Unikaj otwartego ognia 

 
Limit wilgotności  

Unikaj wilgoci 

  

 
Oznaczenie CE 
Wiele produktów BY TEMPUR® jest zakwalifikowanych jako Wyroby Medyczne klasy I i oznaczonych 
symbolem CE zgodnie z rozporządzeniem MDR (EU) 2017/745. 
Sprawdź etykietę produktu mieszczoną po wewnętrznej stronie pokrowca aby upewnić się, 
czy zakupiony produkt posiada oznaczenie CE. 
 
Przeznaczeniem produktów oznaczonych CE jest uniemożliwienie lub zmniejszenie ryzyka rozwoju 
odleżyn u dorosłych. Ten efekt jest osiągany dzięki właściwościom redystrybucji nacisku, jakie posiada 
materiał piankowy TEMPUR®. 
 
Produkty oznaczone symbolem CE są przeznaczone do opieki domowej. Ważne jest, aby regularnie 
zmieniać pozycje osób unieruchomionych. 
 
Oznaczone symbolem CE materace i nakładki TEMPUR® są przeznaczone dla osób o masie ciała 
do 150 kg.  
 
W razie poważnego wypadku, w którym brał udział produkt, należy poinformować producenta 
i odpowiednie władze lokalne.  
 
Zgłoszenie wypadku do producenta proszę zrealizować jako zgłoszenie reklamacyjne, zgodnie 
z instrukcjami w sekcji “gwarancja”. 
 
Dodatkowe wytyczne dotyczące użytkowania 
 
Ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa 
Następujące symbole i teksty są używane, aby zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczne 
i niepożądane sytuacje. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do poważnej kontuzji 
lub uszkodzenia produktu. 
 

 

 
UWAGA Ostrzega przed sytuacją lub działaniem, które może 

spowodować śmierć lub poważne obrażenia 
 

 
OSTRZEŻENIE Ostrzega przed sytuacją lub działaniem, które może 

spowodować śmierć lub poważne obrażenia  
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 WAŻNE Ostrzega przed sytuacją lub działaniem, które może 
spowodować uszkodzenie produktu lub innych przedmiotów  

 
 

 Uwaga: Nie pozostawiaj niemowląt, małych dzieci lub osób starszych bez opieki na materacu 
i/lub poduszce, jeśli nie mogą one same łatwo się odwrócić.  

 Uwaga: Jest WAŻNE, aby regularnie zmieniać pozycje osób unieruchomionych. 
 
Nieostrożność powoduje pożary – zdecydowanie zalecamy, żeby nie palić w łóżku ani podczas 
używania produktów. 

 Uwaga: Ryzyko pożaru: należy utrzymywać produkty z dala od otwartego ognia. 
 

 Ostrzeżenie: Nie używaj podkładek na materacach BY TEMPUR®, ponieważ mogą one zmniejszyć 
właściwości redukcji nacisku. By zapewnić optymalne podparcie, zalecamy stosowanie prześcieradła 
lub ochraniacza bezpośrednio na materacu. 

 Ostrzeżenie: Materiał TEMPUR® działa najlepiej w odpowiedzi na naturalne ciepło ciała 
użytkownika, dlatego koc elektryczny i/lub termofor nie są zalecane. Ciepło z koca elektrycznego 
tymczasowo wpłynie na wrażliwość na temperaturę materiału TEMPUR®. Jeśli jednak użytkownik 
nadal wolałby korzystać z koca elektrycznego, zalecamy zrobienie tego na pościeli i unikanie 
bezpośredniego kontaktu z materiałem TEMPUR®. 

o WAŻNE: Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją użytkowania dostawcy koca elektrycznego. 
o WAŻNE: Wyciek gorącej cieczy, która zmoczy, poplami lub uszkodzi materac spowoduje 

unieważnienie gwarancji. 
 

WAŻNE:  
• Materace BY TEMPUR® należy zawsze umieszczać na przewiewnej podstawie, jak np. sprężyny 

lub listwy, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci w materacu. 
• Nie używaj poduszki BY TEMPUR® mając mokre włosy, ponieważ materiał ulegnie 

uszkodzeniu. 
• Nie zginaj ani nie ściskaj produktu BY TEMPUR®, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia 

materiału. 
• Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu – spowoduje to unieważnienie gwarancji. 

 
Czyszczenie i konserwacja 
• Większość pokrowców tekstylnych można zdjąć i wyprać. Postępuj zgodnie ze szczegółową 

instrukcją czyszczenia produktu umieszczoną na metce wewnątrz pokrowca. 
 
WAŻNE:  

• Nie pierz materiału piankowego TEMPUR®.  
• Nie czyść materiału piankowego TEMPUR® parą ani na sucho.  

 
WAŻNE: 

• Produkty BY TEMPUR® należy regularnie wietrzyć, aby unikać gromadzenia się wilgoci. 
 

 Ostrzeżenie: Po wypraniu pokrowca materaca, przed ponownym jego założeniem, należy 
pamiętać o właściwym ustawieniu wnętrza materaca (właściwa orientacja jest wydrukowana 



PL_bytempur_Instrukcja_Użytkowania_October2020 

na wkładzie piankowym). Materiał TEMPUR®, który zapewnia maksymalny komfort i redukcję nacisku 
znajduje się tylko w górnej części materaca.  
 
Informacje techniczne o produktach 

- Produkty BY TEMPUR® są zwykle dostępne w różnych rozmiarach. Waga produktu zależy 
od rozmiaru. Dodatkowe informacje są dostępne na życzenie. 

- Skład surowcowy – sprawdź metkę produktu wewnątrz pokrowca. 
 
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

 Uwaga: ryzyko pożaru – trzymaj produkt z dala od otwartego ognia 
 

Produkt BY TEMPUR® Normy bezpieczeństwa 
Materace EN 597-1 (test papierosa)  

 
Materace 
(wersje z opóźniaczem zapłonu) 
 

BS 7177 Low Hazard (niskie ryzyko) - (DS/EN 597-1 
(papieros) 
DS/EN 597-2 (zapałka) 
BS 5852 (Crib V – płomień pionowy) dla pianki 

Poduszki 
 

EN/ISO 12952-1 (test papierosa) 

Poduszki 
(wersje z opóźniaczem zapłonu) 

(EN/ISO 12952-1 (test papierosa) 
EN/ISO 12952-2 (zapałka) 
BS 5852 (Crib V – płomień pionowy) dla pianki 

 
 

Manufacturer 
 

 
Dan-Foam ApS 
Holmelund 43 
5560 Aarup 
Denmark 
* Dan-Foam ApS jest spółką zależną Tempur Sealy 
International, Inc 
 

 


