Használati Útmutató - Joyo professzionális babzsákfotel,
kültérre is
1. A Joyo-ról
A Joyo egy olyan relaxációs fotel, mely anyagának köszönhetően ellenáll az időjárás viszontagságainak. Beltérre és
kültérre is egyaránt használható. Két teljesen különálló huzatból áll. A külső huzat vízálló, színtartó, kopásálló
polyester anyag, stabil dupla varrással készül tetszőlegesen logózható. A babzsák külső és belső huzatán cipzár
található. A külső huzaton
feliratú PVC húzóka segíti az akadálymentes mozgatást. A babzsák
töltőanyaga polisztirol gyöngy, mely méretéből fakadóan kevésbé tömörödik, így tovább lesz kényelmes a babzsák
fotel. Pehelykönnyű, környezetbarát, nem szívja be a nedvességet és kiváló hőszigetelő, bármikor utántölthető.
2. Mindennapi használat
A Joyo kültéri babzsákot használat előtt célszerű felrázni, hogy a polisztirol gyöngyök fellazuljanak, és könnyedén
felvegyék a kívánt formát. A babzsák külső cipzárját maximum 5 cm-re nyitva kell hagyni, ezzel biztosítjuk a szabad
levegő áramlást a használat során, így hosszabb élettartamú lesz a babzsákunk, egy „belehuppanástól” nem tud
megszorulni benne a levegő.
A babzsákot nyugodtan kint hagyhatod a nap 24 órájában, csupán két dologra érdemes figyelni, a babzsák
vízhatlan, de a cipzáras résznél szivároghat be víz, így azt ne érje tartósan álló víz, mérsékelten UV álló, de tartósan
napon való tárolása az évek alatt fakuláshoz vezethet, így amennyiben nincsenek használtban érdemes fedett,
árnyékos helyen tárolni. A babzsákot nem szabad a földön húzni, mindig fel kell emelni! A termékhez adunk külső
védőhuzatot
3. Huzatok kezelése, tisztítása
A babzsák külső huzata mosógépben nem mosható. Tisztítása semleges hatású mosószeres vízzel történhet. Akár
a lakásban vízsugár alatt, vagy udvaron, magas nyomású mosóval is tisztítható. Mivel huzatjaink vízállóak, a
tölteléket nem szükséges eltávolítani tisztításkor.
4. Utántöltés
A polisztirol golyók jellemző tulajdonsága, hogy használattól függően bizonyos idő után elfáradnak, térfogata
kismértékben zsugorodhat. Ha már nem elegendő a könnyed felrázás, hogy felvegye a kívánt formát, aktuálissá
válik az utántöltés. Az utántöltést célszerű segítséggel elvégezni, hogy a golyók ki ne folyjanak a huzatból. A
művelet végeztével meg kell győződni arról, hogy sikerült-e jól elhúzni a húzózárat a belső cipzáron.
5. Figyelmeztetés ♨✂
Kérem, tartsa távol babzsákját közvetlen hőtől, tűztől, maró vegyszerektől, éles szúró tárgyaktól! Az ilyen irányú
sérülésekre garanciát nem vállalunk! Tilos a babzsákok huzatját vagy töltetét mikrohullámú, gáz-, vagy elektromos
sütőbe tenni!
A nem rendeltetésszerű használat és a jelen használati útmutató be nem tartása a garancia (jótállás,
kellékszavatosság és termékszavatosság) elvesztését vonhatja maga után!
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