Aby wyrób działał skutecznie, należy stosować go zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji.
Instrukcję należy zachować w celu poprawnego użytkowania wyrobu.

Instrukcja użytkowania materaca z naturalnym włóknem
kokosowym
Do produkcji materacy z naturalnym włóknem kokosowym stosujemy wyłącznie surowce z
uznanych na rynku, renomowanych fabryk. Dzianiny, pianki poliuretanowe oraz maty z
naturalnego włókna kokosowego użyte do produkcji posiadają certyfikaty Oëko-Tex
Standard 100, które jednoznacznie potwierdzają brak substancji szkodliwych oraz ich
zgodność z wysokimi wymogami bezpieczeństwa stawianym produktom dla małych dzieci.
Wszystkie pokrowce materacy Fiki Miki posiadają wygodne w użyciu zapięcie na zamek.
Każdy pokrowiec można łatwo zdjąć i bez problemu założyć po praniu. Większość modeli
posiada pokrowce przystosowane do prania w temp. 60 0C.
Materace te dają
niepowtarzalny komfort snu, ale również wymagają właściwego dla produktów naturalnych
sposobu konserwacji, przechowywania oraz użytkowania dlatego przed przystąpieniem do
użytkowania materaca, należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
Przewidziane zastosowanie materaca z naturalnym włóknem kokosowym:
W normalnych warunkach użytkowania materace z naturalnym włóknem kokosowym
przeznaczone są do wielokrotnego użytkowania na całej powierzchni łóżka przez jedną osobę
podczas snu i wypoczynku.
Sposób użytkowania materaca z naturalnym włóknem kokosowym:
Materac należy stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz ze
wskazówkami i zaleceniami podanym w niniejszej instrukcji;
Materac przeznaczony jest do nieprzerwanego stosowania nie dłużej niż 24 godziny,
w przypadku konieczności dłuższego użytkowania należy przewietrzyć wyrób;
W przypadku niemowląt, małych dzieci lub osób ze skórą wrażliwą, podatną na
podrażnienia lub uczulenia, należy
zastosować bawełniane prześcieradło;
Przed pierwszym zastosowaniem wyrobu należy przeprowadzić procedurę prania
pokrowca zgodnie z parametrami procesu konserwacji podanymi na wszywce;
W celu zabezpieczenia wyrobu przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem należy zawsze
stosować ochraniacz – nakładkę higieniczną;

W przypadku zamoczeniu lub zabrudzenia pokrowca należy niezwłocznie
przeprowadzić standardową procedurę prania;
W przypadku materacy dwustronnych, aby zapewnić ich prawidłowe działanie oraz
wydłużyć ich użyteczność, należy okresowo przewracać materac co najmniej raz na
trzy miesiące;
Należy właściwie dopasować wyrób do rozmiaru łóżka/ramy łóżka. Nie można
dopuszczać do deformacji wyrobu poprzez jego zginanie, łamanie, rolowanie lub
jakiekolwiek inne działanie, które może doprowadzić do zmiany kształtu wyrobu;
Nie można przenosić materaca wraz z dzieckiem;
Nie można doprowadzić do zawilgocenia lub przemoczenia wyrobu. Należy stosować
jednorazowe nieprzemakalne podkłady, w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem
lub przemoczeniem wyrob;
W przypadku uszkodzenia, deformacji wyrobu lub stwierdzenia niemożliwych do
usunięcia zabrudzeń, należy
wymienić wyrób lub jego zabrudzony element/komponent na nowy;
Nie narażać wyrobu na działanie wilgoci, niskich temperatur;
Materac przeznaczony jest do stosowania przez jedną osobę w warunkach
domowych, przez dzieci lub osoby dorosłe. Nie powinien być ponownie używany
przez inne osoby. Przed ponownym użyciem przez inne osoby z powodów
higienicznych, pokrowiec należy poddać procesowi prania, a matę z naturalnego
włóka kokosowego wymienić na nową.
Przechowywanie i konserwacja materaca z naturalnym włóknem kokosowym:
Materac należy transportować w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym przed
zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i zamoczeniem.
Wyrób należy przechowywać w suchym pomieszczeniu z daleka od działania promieni
słonecznych i wilgoci.
Przed pierwszym użyciem należy wyprać pokrowiec
Pokrowiec należy poddawać okresowej procedurze prania. Zalecane jest co najmniej
jedno pranie co 6-8 tygodni, przy założeniu, że materac będzie stosowany wyłącznie z
zalecaną ochronną nakładką higieniczną oraz zgodnie z zaleceniami podanymi przez
wytwórcę.
Nie należy prać maty z naturalnym włóknem kokosowym. W przypadku stwierdzenia
zabrudzenia tego elementu materaca należy wymienić go na nowy.
Podczas prania pokrowca należy stosować się do zaleceń znajdujących się na
etykiecie wszytej w pokrowiec.
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