Meil on hea meel, et olete SleepAngel™ toote kasutaja!
SleepAngel™ toodetes kasutatud patenteeritud PneumaPure™ tehnoloogia blokeerib bakterid ja
allergeenid, mis pääsevad tavalistesse voodiriietesse*. Astma ja allergia käes kannatavad inimesed on
tihti väga tundlikud tolmulestade, lemmiklooma- ja muude allergeenide suhtes. SleepAngel™ tootmisel
on aga kasutatud vedelikukindlat kattematerjali, kokkusulatatud külgesid ning nanotehnoloogilist
filtrit, mis võimaldab puhta õhu ära- ja juurdevoolu, et kindlustada toote mugavus ja pehmus, samal
ajal blokeerides allergeenide, pisikute ja viiruste liikumist.
Pakendi avamine
Enne kasutamist laske SleepAngel™ tootel seista mõni tund toatemperatuuril, et see saavutaks esialgse
kuju, kui see on tarne käigus muutunud.
Padja kasutamine
SleepAngel™ padi pakub jahedust ja mugavust nii selili kui ka külili magades. Filter võimaldab õhu sisseja väljaliikumist ning padi reageerib vastavalt pea asetusele ja rõhule. Aeglaselt peakujuga kohanduv
materjal, mis on ainulaadse SleepAngel™ eripäraks, tagab, et toode töötab täpselt nii, nagu vaja.
Seetõttu võib võtta veidi aega, et sellega harjuda. Meie soovituslik kohanemise aeg on 1 nädal. Enne
esimest kasutamist suruda padjast üleliigne õhk välja. Kasutada võib padja mõlemat poolt. Soovitame
kasutada padjapüüri, mida pesta regulaarselt, vähemalt kord kuus.
Pesemine ja puhastamine
SleepAngel™ toode on vedeliku- ja mustuskindel ning plekke hülgav. Toodet puhastatakse vaid
pindmiselt niiske ja puhta lapiga. Vajadusel on lubatud kasutada desinfitseerimisvahendeid. Pinnale
tekkinud suurema mustuse eemaldamiseks peske toodet kraani või duši all, kasutades vajadusel
puhastusgeele. Seejärel kuivatada räti või paberiga. SleepAngel™ tooteid ei tohi pesta pesumasinas
ega keemilises puhastuses. Kuna sisu kasutades ei saastu, ei olegi see vajalik. Küll aga võib pesumasin
ja keemiline puhastamine rikkuda filtrit ning ühtlasi kogu toote funktsiooni. Soovitame filtri ning katte
pinda puhta ja niiske lapiga kergelt pühkida iga kord, kui voodipesu vahetate. Vähemalt kord kuus, kui
mitte tihedamini.
Defektid
Toodete filtertehnoloogia ei tööta, kui filter on rikutud või kangas mehaaniliselt kahjustatud või
rebenenud. Kahjustatud tooted tuleks kasutusest eemaldada. Garantiitingimuste alla kuuluvad vaid
defektsed, mitte kahjustatud tooted.
Oluline teave astma ja allergia korral
SleepAngel™ tooted on mõeldud vaid täiendama Teie kvalifitseeritud arsti nõuandeid ja ettekirjutusi.
Neid tooteid kasutades järgige oma arsti soovitusi. Ärge muutke ettenähtud ravirežiimi.
* Toodetel on tõestatud võime blokeerida ALLERGEENIDE – tolmu-, kassiallergeenid; BAKTERITE – MRSA,
Pseudomonas aeruginosa; PATOGEENIDE, HALLITUSTE – Candida albicans, Aspergillus niger; ja isegi VIIRUSTE –
Influenza Type A, Adenivirus 5 pääsemist toodetesse ning hoiab täielikult ära täitematerjali saastumise.
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