إذا كنتم تعانون من الحمى والحرارة المرتفعه ،يمكنكم استخدم الوسادة لخفض درجة حرارة
الجسم .عند استخدام الوسادة الخاصة بك في درجة حرارة الغرفة أو إذا تم تبريدها قليال،
حيث أن بإمكان الوسادة سحب الحرارة من جسم المريض.

داجو
الوسادات الساخنة والحيوانات القطيفة  -المليئة ببذور العنب
أكثر راحة من وسادات المياه الساخنة المعتادة !

عند تسخين الوسادة ألول مرة ،فإنه ستنتشر رائحة معتادة لبذور العنب مع
الرطوبة ،ولكن الرائحة ستختفي بعد تسخيناا لمرتين أو ثالث مرات.

كتيب التعليمات

كيفية استخدام الوسادة الساخنة من حيوانات القطيفة من داجو:

الوسادات الساخنة والحيوانات القطيفة  -المليئة ببذور العنب

كل حيوان قطيفة لديه سحاب ،إما على بطنه أو على ظاره  ،في داخله توجد الوسادة
الساخنة التي تحتوي على بذور العنب.

بإمكان الوسادات الساخنة من داجو البقاء لفترة طويلة دافئة  ،أطول من وسادات الماء
الساخن القديمة .لماذا؟

بعض

تحذير :ال ينبغي أن توضع الوسادة الساخنة عندما تكون داخل الحيوان القطيفة في الفرن
أو الميكروويف  ،وإنما يجب إخراجاا من داخل الحيوان.

ألناا مليئة ببذور العنب و التي تحتوي على زيت بذور العنب  ،مما يجعلاا قادرة على
تخزين الحرارة والبرودة لمدة طويله.

يمكنك غسل الحيوان القطيفة في الغسالة الخاصة بكم على  03درجة مئوية ولكن بعد إزالة
الوسادة المليئة بالبذور من داخله قبل الغسيل.

تأخذ وسادات بذور العنب الصغيرة وضيعه مريحه جدا ً على الجسم مما يمكناا من
اإلحتفاظ بالحرارة لمدة أطول.

حيوانات الداجو تأتي مع وسادات بأوزان مختلفه وتحتوي على بذور العنب 033 :غرام،
 033غرام 033 ،غرام أو  033غرام .ويبين الجدول أدناه الوقت المطلوب للتسخين في
الميكروويف.

يمكنك استخدام الوسادة الساخنة الخاص بك من داجو لتجعلك تشعر بالراحة واالسترخاء،
أو لتحفيز الدورة الدموية ،أو لتخفيف آالم المعدة والبطن ،التوتر ،آالم المفاصل ،تصلب
الرقبة أو الروماتيزم .كما يمكنكم استخدام الوسادة الساخنة لتدفئة فراش طفلك أو عربته في
األيام الباردة.

كيفية استخدام الوسادة الساخنة داخل وجه مخده من داجو:
كل أوجاه المخدات المتوفره لاا جميعا ً سحاب لذلك غير مسموح وضعاا في الفرن أو
الميكرويف.

وبطبيعة الحال يمكنكم أيضا إستخدام الوسادة للتبريد إذا لزم األمر ،وذلك لتبريد أجزاء
الجسم و تخفيف األلم عند وجود آالم في الرأس ،والصداع النصفي ،وحكة في العينين
(بسبب الحساسية) وااللتواء ،والتورم أو االلتااب.

الوسادات الساخنه من داجو لاا مقاسات مختلفه وهي مملوئه أيضا ً ببذور العنب 033 :
غرام 033 ،غرام ،أو  0333غ.
ويبين الجدول أدناه أوقات التسخين في الميكروويف.
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كيفية استخدام نعال داجو الذي يحتوي على وسادات ساخنه:

يجب وضع الوسادة على شبكه نظيفة .تسخين الوسادة يستغرق حوالي  7-0دقائق على
 003درجة مئوية ( 003درجة فارناايت) .يجب هز الوسادة ساخنة من وقت آلخر .يمكن
أطفاء الفرن وترك الوسادة بالحرارة المتبقية بالفرن لبضع دقائق.

لتدفئة الوسادات الساخنه للنعال ،يجب إزالة الضبان من داخل النعال والضبان األزرق هو
الوسادة التي يمكن تدفئتاا .كل وسادة نعال تحتوي على  033غرام من بذور العنب .ويبين
الجدول أدناه وقت التسخين المطلوب في الميكروويف.

تسخين الوسادة على جسم الشوفاج أو الموقدة:

تحذير :ال ينبغي تسخين النعال في الفرن وال الميكروويف  ،يجب نزع الوسادات الساخنه
من داخل النعال والضبان.

ابحث عن مكان مناسب غير ساخن كثيرا لوضع الوسادة عليه يمكن وضع الوسادة عليه
لفترة طويله.

بالطبع يمكنك استخدام النعال دون الوسادات الساخنه.

تبريد الوسادة :

يتم تصنيع الوسادة الساخنة من داجو بشكل يدوي في ورشة العمل لدينا ،يتم إستخدام مواد
عالية الجودة  ،بذور العنب المستخدمة يتم إحضارها من كروم العنب األلمانية من منطقة
الفالس .القطن المستخدم أيضا ُ على مستوى عال من معايير الغزل والنسيج البيولوجي
االيكولوجي تكس  .033ويتم إنتاجه من قبل  ،Westfalenstoffeمونستر ،ألمانيا.

يجب وضع الوسادة في كيس من البالستيك للحماية ،ثم توضع في الفريزر /الثالجه لمدة
 03دقيقة .بعدها تكون البذور قد إمتصت برودة كافيه.
نحن غير مسئولين عن أيه أضرار تحدث بسبب عدم إلتزامكم بالتعليمات أعاله.
ونحن نتطلع وسنسعد بزيارتكم لمتجرنا في  ،Pidingألمانيا ،بالقرب من مدينة سالزبورغ
في واد جبلي جميل .سوف تجدون مجموعة من وسادات وحيوانات بداخلاا بذور العنب و
لعب خشبية.

الزمن المطلوب لتسخين الوسادة الخاصة بك في الميكروويف على درجه  033واط :
الوزن بالغرام
033X0
033
033
033
033
0333

المقاس بال سم
بيضوي 00
11X17
17X17
16X25
25X25
25X38 / 22X56

اإلستعمال
النعال
حيوان قطيفة
حيوان قطيفة
حيوان قطيفة
حيوان قطيفة /وسادة
حيوان قطيفة /وسادة

مدة التدفئة
 0دقيقة
 3,0دقيقة
 0دقيقه
 0,0دقيقة
 0دقيقة
 0دقيقة

الرجاء تحديد موعد قبل الزيارة
DAJO-Traubenkernprodukte
Daferner Johannes
Bahnhofstr. 3
D-83451 Piding
Germany

يجب تقليب الوسادة أثناء التسخين من وقت آلخر و هزها.

Homepage: www.dajo-traubenkerne-shop.de
Email: dajo-traubenkerne-shop@dajo-toys.de
Phone: +49-8651-690985
Fax: +49-8651-690674

الزمن المطلوب لتسخين الوسادة في الفرن:
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