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BACKRIGHT SEAT CUSHION
Ergonomiczna poduszka z pianki zapamiętującej kształt

BACKRIGHT SEAT CUSHION

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup poduszki BackRight Seat Cushion, która pomoże Ci siedzieć
wygodnie oraz utrzymać prawidłową postawę.

PODUSZKA POMAGA ZAPOBIEGAĆ:
•

bólowi pleców,

•

bólowi związanemu z rwą kulszową.

GŁÓWNE CECHY:
•

Jest idealna dla ludzi cierpiących na hemoroidy.

•

Ergonomiczny kształt zapewnia wsparcie i komfort, jednocześnie redukując nacisk na kość
ogonową.

•

Pianka zapamiętująca kształt utrzymuje swoją formę i jest przewiewna aby nie przegrzewała
się.

•

Poduszka nadaje się doskonale do siedzenia w biurze, jazdy samochodem lub podróżowania.

WAŻNE:
•

Jako że jest to produkt wykonany z nowych materiałów, na początku może pachnieć nowością.
Zapach można zredukować poprzez wyjęcie BackRight Seat Cushion z opakowania i wywietrzenie poduszki. Może to zająć kilka dni.

•

W celu natychmiastowego pozbycia się zapachu nowości zalecamy wypranie poszewki poduszki. Stosuj się do instrukcji czyszczenia, znajdującej się na metce.

UWAGA: Pianka zapamiętująca kształt jest wrażliwa na ciepło. Na początku może wydawać się twarda, ale wraz z absorpcją ciepła ciała, stanie się
bardziej miękka.
•

Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

•

Unikaj kontaktu poduszki z ostrymi przedmiotami, które mogłyby uszkodzić materiał.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Gumowa powierzchnia nieprzywierająca znajdująca się na spodzie poduszki może zabarwiać jasne siedzenia skórzane
lub winylowe. Przed użyciem wypierz poszewkę w zimnej wodzie z detergentem. Kiedy poszewka wyschnie, sprawdź trwałość koloru przy użyciu
ręcznika i gorącej wody.
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UŻYTKOWANIE:
•

Ułóż poduszkę na środku krzesła lub siedzenia, jak pokazano na obrazku 1.

•

Ułóż poduszkę na płaskiej powierzchni tak, aby wycięcie w kształcie litery U było zwrócone w
stronę oparcia, jak pokazano na obrazku.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA:
1.

Rozepnij zamek znajdujący się z tyłu poduszki (obrazek 2).

2.

Włóż rękę w poszewkę i pociągnij jedną stronę poduszki (obrazek 3).

3.

Powoli ściągaj poszewkę. Jeśli poduszka ciężko się wyjmuje, ściśnij piankę z pamięcią kształtu,
aby ułatwić sobie ściągnięcie poszewki (obrazek 4).

4.

Pierz w pralce w zimnej wodzie. NIE WKŁADAJ WYPEŁNIENIA Z PIANKI DO PRALKI ANI SUSZARKI
(obrazek 5).

1

SKŁAD (PODUSZKA): 100% pianka
z pamięcią kształtu.
SKŁAD (POSZEWKA): 100% poliester.
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•

Wypełnienie: 100% poliuretan

•

Czyszczenie wypełnienia: plamy czyścić
wodą.

•

Suszyć na powietrzu.

•

Nie prać w pralce. Nie prać chemicznie.

•

Nie używać wybielacza.

•

Poszewka: 100% poliester

•

Czyszczenie poszewki:

•

Prać w pralce w niskiej temperaturze.

•

Używać wybielaczy bez chloru (jeśli to konieczne).

•

Nie prasować.

•

Suszyć na powietrzu.
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