
FLIPSLEEP
Uniwersalna poduszka do spania

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Uniwersalna poduszka do spania Flipsleep otula i podtrzymuje głowę i szyję śpiącej osoby, 
równomiernie rozkładając ich ciężar na całej swojej powierzchni.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1 × poduszka Flipsleep

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Materiał: 
Warstwa wierzchnia: włókno poliestrowe 
Powłoka wewnętrzna: 
95% poliester, 5% spandex 

Wypełnienie: 
Drobne cząstki gąbczastego materiału o 
wymiarze 0,5 mm
Waga produktu: 250 g
Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 
50 × 30× 13 cm

INSTRUKCJE:

1. Włożyć do poszewki na poduszkę.
2. Ułożyć poduszkę na łóżku.
3. Położyć się i ułożyć głowę w środkowym zagłębieniu.

Poduszka Flipsleep zapewnia wygodny sen w każdej pozycji. Nie trzeba spać na plecach, poduszka 
świetnie sprawdzi się również w przypadku osób śpiących na boku lub na brzuchu. Wystarczy się 
położyć i wybrać pozycję do spania, a poduszka zacznie delikatnie dopasowywać się do kształtu 
głowy i górnej części ciała.



OSTRZEŻENIE: NIE OTWIERAĆ ZAMKA. W PRZECIWNYM RAZIE DOJDZIE DO WYSYPANIA SIĘ 
WYPEŁNIENIA.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA 

Można prać w pralce lub ręcznie (30°C). Należy uważać na 
zamek błyskawiczny. Należy zawsze sprawdzić, czy zamek 
poduszki jest dobrze zamknięty, w przeciwnym razie 
wypełnienie może się wysypać. Zdecydowanie zaleca się 
używanie worka do prania. 

Uwaga: po praniu w pralce poduszkę należy przewietrzyć i wysuszyć w suszarce bębnowej.
Bez zagnieceń, bez konieczności pracowania; nie wybielać.

________________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji
Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z 
odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla 
środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy 
przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone 

metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z 
systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony 
produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla 
środowiska.

Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w 
obowiązujących dyrektywach WE.


