
FLIPSLEEP
Σούπερ μαλακό μαξιλάρι FLIPSLEEP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας.

Το FLIPSLEEP αγκαλιάζει και θα στηρίζει το κεφάλι και τον λαιμό σας, εφαρμόζοντας ομοιόμορφα 
το βάρος σε όλο το μαξιλάρι σας.

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1 × Μαξιλάρι ύπνου 
FLIPSLEEP

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Υλικό: 
Κάλυμμα: πολυεστερική ίνα 
Εσωτερικό: 95% πολυεστέρας, 5% spandex 
Γέμισμα: Νιφάδες αφρού 0,5 χιλιοστά

Βάρος προϊόντος: 250 γραμμάρια
Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 
50 × 30× 13 εκ.

ΟΔΗΓΙΕΣ:

1. Τοποθετήσετε το προϊόν μέσα σε μαξιλαροθήκη.
2. Τοποθετήστε το μαξιλάρι στο κρεβάτι σας.
3. Ξαπλώστε και τοποθετήστε το κεφάλι σας στις στρογγυλές αυλακώσεις στο κέντρο του 
μαξιλαριού.

Το μαξιλάρι Flipsleep είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε θέση ύπνου: εκτός από την κλασική θέση 
ύπνου όπου το μαξιλάρι υποδέχεται το πίσω μέρος του κεφαλιού, το προϊόν είναι σχεδιασμένο 
για να εξυπηρετεί και όσους κοιμούνται μπρούμυτα ή στο πλάι. Αφού ξαπλώσετε και επιλέξετε τη 
θέση ύπνου σας, το μαξιλάρι θα αρχίσει να προσαρμόζεται απαλά στο σχήμα του κεφαλιού και 
του άνω μέρους του σώματός σας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΦΕΡΜΟΥΑΡ. ΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΕΙ.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο ή στο χέρι (30 ° C). 
Κατά την πλύση, βεβαιωθείτε ότι το φερμουάρ του 
μαξιλαριού είναι κλεισμένο σωστά, διαφορετικά υπάρχει 
κίνδυνος διασκορπισμού του γεμίσματος. Συνιστούμε τη 
χρήση θήκης πλυσίματος. 

Σημείωση: ύστερα από πλύση στο πλυντήριο, το μαξιλάρι πρέπει να αερίζεται και να 
στεγνώνεται με το πιστολάκι.

Δεν τσαλακώνεται. Δεν απαιτείται σιδέρωμα. Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη.
________________________________________________________________________________

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης
Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με 
άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής 
βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση 
αποβλήτων, ανακυκλώστε τη συσκευή με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί 

η βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένο προϊόν 
σας, χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο 
πώλησης από όπου το αγοράσατε. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το 
προϊόν και να το ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
σχετικών κοινοτικών οδηγιών.


