1. Вийміть подушку з
упаковки.
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2. Використовуючи пакувальну фішку, розріжте
ПЕ плівку.

Розріжте вакуумний пакет

Перед використанням
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8H Pillow Z1

наволочка Evolon

3. Вийміть подушку з пластикового пакета.

Не мийте у воді Рекомендується
хімчистка

6. Щоб почистити
подушку, відкрийте
блискавку чохла

4. Трохи збийте подушку з
5. Натягніть наволочку
двох сторін, щоб вона відно- Evolon
вила свою початкову форму.

Небажано тривале
перебування під
сонцем

Під час використання

•
Будь ласка, використовуйте розпакувальну
фішку, розріжте вакуумний пакет, почекайте поки
подушка прийме свою первісну форму;

•

• Зовнішній матеріал подушки виготовлений з високотехнологічних безпечних для навколишнього
середовища матеріалів, які є дуже делікатними,
тому забороняється використовувати гострі ріжучі
предмети, оскільки вони можуть пошкодити подушку;

• Не дозволяйте дітям гратися з блискавкою, яка
знаходитися на бічній стороні подушки;

• Після відкриття вакуумної упаковки, наявність
складок і нерівностей є нормальним явищем;
через 72 години після розпакування подушки, вона
відновить свою нормальну форму;

наволочка Evolon

Натуральний латекс є делікатним матеріалом, тому не застосовуйте багато сили, не тягніть
подушку, щоб не пошкодити її;

• Для виготовлення 8Н подушки Z1 був використаний високоякісний чистий натуральний латекс,
який може виділяти слабкий запах, що нагадує ладан (не є токсичним, шкідливим). Просимо користувачів, у яких є алергія на латекс, з обережністю
використовувати даний товар;

Чистка

Натуральний латекс легко чиститься вручну. Не слід прати подушку в пральній машинці,
оскільки в результаті цього натуральний латекс
може швидко зіпсуватися;
•

• Під час ручного прання намагайтеся максимально стискати подушку, щоб вона увібрала в себе
більшу кількість води. Виймаючи її з води, тримайте подушку обома руками;
• Під час сушіння, не залишайте подушку під прямими сонячними променями, оскільки це призведе до її швидкого старіння і скорочення терміну
експлуатації;

• Забороняється будь-який вплив сонячних променів на подушку. Оскільки це призведе до перетворення поверхневих шарів латексу на порох;
• З плином певного періоду часу натуральний латекс може окислюватися, його колір буде поступово ставати жовтим, це нормальне явище.
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Ознайомлення з товаром

Розробляючи 8Н Z1 подушку, ми приділили особливу увагу якості життя, а саме: здоров’ю користувача, захисту навколишнього середовища. Ми
застосували високотехнологічні, безпечні для навколишнього середовища матеріали, а також використовували ергономічну, еластичну, високотехнологічну конструкцію для максимального комфорту користувача. Насолоджуйтесь повноцінним, якісним і міцним сном.

Стандарт: GB/T22843-2009
Національний стандарт легкої
промисловості.
Основні розміри подушки:
600х400х130мм/1.3кг
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Властивості товару

Захист від кліщів

Зручна підтримка

Наволочка: захисний матеріал від кліщів Evolon

Використання спеціальної наволочки, виготовленої
з особливого захисного матеріалу від кліщів від німецької компанії Evolon. Відсутнє хімічне покриття,
але при цьому наволочка ефективно перешкоджає
проникненню і поширенню кліщів, бактерій і інших шкідливих організмів, які можуть пройти крізь
тканину. Таким чином, ви можете бути впевненими,
що ваш сон буде безпечним і комфортним.

Натуральний латекс, який використовується в
якості наповнювача подушки, має надвисоку
еластичність і суперсильну пружність. Вона підлаштовується під положення вашої голови і шиї і
приймає відповідну форму. Подушка рівномірно
розподіляє силу тиску і забезпечує комфортну підтримку, а також не деформується після закінчення
тривалого часу її використання.

Екологічно безпечний матеріал

Циркуляція повітря

Для наповнювача подушки ми вибрали високоякісний натуральний малайзійський латекс. Наявність
в латексі особливого білка запобігає появі і поширенню бактерій, кліщів і потенційних алергенів, тим
самим гарантує здоровий сон.

Подушка має більше 10 000 маленьких сот, що
пропускають повітря і які вивільняють зайве тепло
і вологість. Завдяки цьому відбувається природна
вентиляція, що сприяє здоровому і міцному сну.

Блискавка: непомітна блискавка
Наповнювач подушки:
натуральний латекс

Сертифікат товару

Назва: 8Н подушка Z1;

Середня оцінка покупцями: відповідає вимогам;
Адреса: провінція Дзянсу, г.Yangzhou;

Перевіряючий: (дивитися на упаковці);
Стандартні розміри: 600х400х130мм;
Модель: (дивитися на упаковці);

Дата виготовлення: (дивитися на упаковці);
Стандарт: GB / T22843-2009.
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Умови гарантійного ремонту

Гарантія
Умови гарантії
Суворе дотримання встановлених правил гарантії
Повернення впродовж 7 днів без поважної причини:
Протягом 7 днів з моменту підписання гарантійного талона, в разі виникнення поломок, не пов’язаних з людським фактором, Ви можете повернути товар, поміняти його або скористатися гарантійним ремонтом;
У разі пошкоджень, пов’язаних з людським фактором, що впливають
на вторинну продаж товару, пошкодження упаковки, повернення товару після закінчення 7 днів після його придбання без поважної причини,
доставка (транспортування) товару проводиться за рахунок покупця;
Протягом 7 робочих днів з моменту отримання товару, який повернули,
ми повертаємо гроші за товар відповідно до розрахунковим рахунком.

Перелік конкретних обставин, при яких ми можемо стягувати плату за
витрати на технічне обслуговування:
- Термін дії гарантії закінчився;

- Пошкодження, що виникли внаслідок неправильного використання,
зберігання і неналежного технічного обслуговування;
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Належним чином зберігайте квитанції про доставку і рахунок-фактуру.

- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах таких, як:
удар блискавки, пожежа або повінь;
- Забруднення, пошкодження або вигорання товару в процесі його використання.

MIUI.UA

