8H Z2 Pillow
Інструкція з експлуатації
Sleep Science & Technology
Перед використанням уважно прочитайте інструкцію, після чого
насолоджуйтеся використанням товару.
Відскануйте Sleep Science & Technology QR-код

Особливі вказіки
Перед використанням
• Будь ласка, використовуйте розпакувальну фішку, розріжте вакуумний
пакет, почекайте, поки подушка прийме свою первісну форму;
• Вийміть з упаковки індійську зовнішню наволочку, внутрішню Cleancool
наволочку, поле чого одягніть на подушку спочатку внутрішню, а потім
зовнішню наволочку;
• Після відкриття вакуумної упаковки, наявність складок і нерівностей є
нормальним явищем; через 72 години після розпакування подушки вона
відновить свою нормальну форму;
Під час використання
• Натуральний латекс є порівняно делікатним матеріалом, тому не
застосовуйте багато сили, не тягніть подушку, щоб не пошкодити її;
• Не дозволяйте дітям гратися з блискавкою, яка знаходитися на бічній
стороні подушки;
• Для виготовлення 8Н подушки 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;
Очищення
• Натуральний латекс легко чиститься вручну. Не слід прати подушку
в пральній машинці, оскільки в результаті цього натуральний латекс
швидко зіпсується;
• Під час ручного прання постарайтеся максимально стискати подушку,
щоб вона увібрала в себе більшу кількість води. Виймаючи її з води,
тримайте подушку обома руками;
• Здавлюючи подушку обома руками, вичавіть воду, залиште її в
горизонтальному положенні в темному і добре провітрюваному місці;
• Прямі сонячні промені негативно впливають на якість природного
латексу, можуть стати причиною значного зменшення терміну
експлуатації товару;
• Після певного періоду часу натуральний латекс піддається
повітряному окислення, в результаті чого його колір може трохи
пожовтіти, це нормальне явище.

Ознайомлення з товаром

Зовнішня наволочка: Індійська бавовна
Внутрішня наволочка: Cleancool тканина
Подушка: натуральний латекс

При розробці 8Н подушки, особливу увагу було приділено поліпшенню
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: Національний стандарт легкої промисловості GB / T228432009 GB18401-2010.
Основні розміри подушки: 600х400х100мм / 1.3кг (подушка).
Властивості
Вигин для захисту передньої частини шиї
Латексна подушка досить м’яка, але при цьому відрізняється високим
рівнем пружності. Конструкція з двосторонніми вигинами виконана
відповідно до фізіологічних особливостей людського тіла. Зручне
розташування і оптимальне розслаблення голови і шиї - гарантія
міцного і здорового сну.
Екологічно безпечний матеріал
Використання високоякісного натурального тайського латексу в якості
наповнювача подушки. Наявність в латексі особливого білка запобігає
появі і поширенню бактерій, кліщів і потенційних алергенів, тим самим
гарантує здоровий сон.
Приємний зовнішній матеріал
Використання індійської бавовни для зовнішньої наволочки.
Приємні тактильні відчуття, хороша повітропроникність, стійкість до
розтягування, високий рівень вологопоглинання.
Для внутрішньої наволочки використовується матеріал Cleancool, який
відрізняється хорошими антибактеріальними і влагопоглинаючими
властивостями.
Сертифікат товару
Назва: 8Н подушка Z2;
Оцінка товару: відповідає вимогам;
Адреса: Jiangsu Province, Yangzhou city;
Перевіряючий: (дивитися на упаковці);
Стандартні розміри: 600х400х100мм;
Модель: (дивитися на упаковці);
Дата виготовлення: (дивитися на упаковці);
Стандарт: GB / T22843-2009 GB18401-2010.

Натуральний латекс
Для наповнення подушки ми використовували натуральний тайський
латекс, який за структурою складається з безлічі маленьких отворів,
що нагадують бджолині стільники. Даний матеріал сприяє гарному
вологопоглинання і оптимальній вентиляції повітря, в результаті чого
ви можете насолоджуватися здоровим і міцним сном.

Висока пружність
Вентиляція повітря
Зменшення тиску
Антибактеріальний матеріал Polygiene на основі іонів срібла
Вперше використання матеріалу для наволочки подушки, до складу
якого входить антибактеріальний Polygiene. Матеріал Polygiene
(Швеція) має антибактеріальну властивість, стійкий до появи
неприємного запаху. Є єдиним європейським антибактеріальним
матеріалом, який Німецька асоціація медичних установ
рекомендує використовувати для пошиття медичного одягу. Також
використовується для пошиття спортивного одягу модних брендів
Arcteryx, The North Face і багатьох інших. Polygiene матеріал
ефективно перешкоджає розмноженню і поширенню грибка і бактерій
на поверхні тканини, не робить негативного впливу на шкіру і запобігає
появі неприємного запаху. Можливість насолоджуватися свіжістю і
комфортом протягом цілого дня.

Попередня свіжість навіть
після багаторазового прання

Попередній антибактеріальний
ефект навіть після багаторазового
прання

Індийська бавовна

Гарантія

Використання натуральної чистої індійської бавовни, для створення
якої застосовуються найбільш інноваційні технології ткацтва. В
результаті, даний матеріал нагадує лляну тканину, приємний на
дотик, відрізняється високою повітропроникністю, вологопоглинаючою
здатністю і стійкістю до розтягування. До того ж, РН показник
відповідає допустимим нормам і стандартам аналогічної продукції,
тому навіть немовлята можуть контактувати з даним матеріалом.
М’який, чистий, екологічно безпечний матеріал без наявності
формальдегіду для комфортного і безпечного сну.

Воздухопроникність

Міцність до розтягування

Високий рівень
вологопоглинання

Cleancool тканина
Для внутрішньої наволочки 8Н подушки використовувався один з
кращих в текстильній промисловості матеріалів Cleancool (волокно
KangLun). Має антибактеріальну і вологопоглинаючу властивості, а
також пройшов кілька міжнародних сертифікацій. Використовується
для створення військової форми в Англії, Іспанії, для спеціальної
медичної одягу в Німеччині, для створення спортивного одягу в
Канаді Sportwear, AVSportwear в Америці, Reebok і багатьма іншими
брендами. Cleancool тканина не має в своєму складі шкідливих
хімічних елементів. Має антибактеріальні властивості, завдяки
наявності іонів срібла, що сприяє більш міцному і безпечного сну.

Антибактеріальні
властивості

Вологопоглинаючі
властивості

Умови гарантії
Суворе дотримання встановлених правил гарантії
Повернення товару протягом 7 днів без поважної причини:
Протягом 7 днів з моменту підписання гарантійного талона, в разі
виникнення несправностей, які не пов’язані 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, або пошкодження упаковки, можливе
повернення товару по закінченню 7 днів після його придбання без
поважної причини, при цьому доставка (транспортування) товару
виконується за рахунок покупця;
Протягом 7 робочих днів з моменту повернення товару, ми повертаємо
гроші за товар відповідно до розрахунковим рахунком.
Належним чином зберігайте квитанцію про доставку і товарний чек.
Умови гарантійного ремонту
Перелік обставин, при яких ми можемо стягувати плату за витрати на
технічне обслуговування:
- термін дії гарантії минув;
- пошкодження, що виникли внаслідок неправильного використання,
зберігання і неналежного технічного обслуговування;
- пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах, таких як:
удар блискавки, пожежа або повінь;
- забруднення, пошкодження або вигорання товару в процесі його
використання.

Розріжте вакуумний пакет.
Не прати в пральній машині.

Ручне прання.
Не бажаний тривалий вплив прямих
сонячних променів.

Керівництво швидкого використання

Рекомендації
- Одягніть наволочку: спочатку визначте
сторону з більш високим і низьким
підйомом подушки
Одягніть наволочку на подушку
відповідно до більш високого і низького
підйомів. Блискавка і високий підйом
подушки знаходяться на одній стороні.
- Для сну: рекомендується
використовувати сторону подушки з
більш високим підйомом.

1. Вийміть подушку з
упаковки.

Одягніть наволочку (покрокова інструкція)

2. Використовуючи
Розпаковуючу фішку,
розріжте РЕ плівку.

2) Скрутіть другий
бік подушки.

1) Починайте одягати
наволочку з одного боку
подушки.

3. Дістаньте подушку з
пластикового пакета.

3) Вставте всю подушку в
наволочку і відпустіть її.

4. Злегка збийте подушку
з двох боків, щоб вона
відновила свою початкову
форму.

4) Застебніть
блискавку, розправте
наволочку.
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5. Одягніть зовнішню і
внутрішню наволочки.

6. Щоб почистити подушку,
відкрийте блискавку
чохла.

