
Інструкція по використанню та догляду за матрацами

1. Після зняття заводської упаковки необхідно залишити матрац на 4-6 годин у приміщенні, що добре
провітрюється, для зникнення технологічного запаху, який не є дефектом і абсолютно безпечний.

2. Необхідно пам'ятати, що ортопедичні властивості матраца повною мірою проявляються при використанні
його у поєднанні з ортопедичною основою. Допускається використання матраца на рівних, твердих
поверхнях.

3. Тривале зберігання матраца дозволяється лише у горизонтальному положенні.
4. Матраци повинні експлуатуватися (або зберігатися) в умовах, що виключають потрапляння вологи та

утворення конденсату.
5. Не видаляйте етикетки, прикріплені до матраца. Вони нагадують Вам про сезонне перевертання матраца,

його технічні характеристики.

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ:

1. Піддавати матрац сильним вертикальним навантаженням, таким як стрибки та ходіння матрацом.
2. Перевищувати допустиме навантаження на матрац, що має обмеження за вагою.
3. Складати або згинати матрац (за винятком матраців для основ, що трансформуються).
4. Ставити на поверхню матраца гарячі предмети та предмети, що мають гострі та ріжучі опори.
5. Піддавати поверхню матраца дії будь-яких хімічно агресивних речовин.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ:

1. Перші три місяці матрац бажано перевертати кожні два тижні для правильної стабілізації шарів
наповнювачів. Надалі, за потреби, перевертайте матрац залежно від сезону.

2. Для запобігання накопиченню надлишкової вологи матрац корисно раз на місяць провітрювати. Звільніть
його від постільних речей і залиште на 5-6 годин при відкритих вікнах.

3. Щоб очистити матрац від пилу, достатньо скористатися домашнім пилососом, а незначні забруднення
можна видалити за допомогою легкого мильного розчину або спеціального шампуню, не допускаючи
сильного змочування.

4. Якщо на матрац потрапила вода, «зберіть» її сухою тканиною, що добре вбирає вологу, і до повного
висихання не закривайте матрац постільною білизною.

5. Для виведення сильних поверхневих забруднень можна застосовувати лише сухе чищення. При виборі
засобу для чищення уважно ознайомтеся з інструкцією з його застосування. Перед чищенням спробуйте
обраний засіб на невеликій не помітній ділянці. Якщо колір покриття змінився, застосуйте інший засіб.

6. Важливо пам'ятати, що матрац є своєрідним «акумулятором запахів», тому при проведенні ремонту,
дезінфекції та інших заходів, що супроводжуються різкими неприємними запахами, бажано закривати
матрац з усіх боків повітронепроникним покриттям.

7. При експлуатації матраца рекомендується використовувати наматрацник, який дозволяє продовжити
термін служби покриття матраца, надати йому інших додаткових властивостей.


