Mulţumim pentru căai ales Dormeo!
Noi considerăm că dormitorul este locul nostru de refugiu,locul în care ne putem relaxa cu adevărat,
locul în care putem visa. Cu cât beneficiem de un confort mai ridicat în dormitor, cu atât nivelul nostru
de energie crește și astfel reușim să facem față provocărilor zilnice. De aceea folosim cele mai bune
materiale pentru crearea tuturor saltelelor Dormeo as�el încât tu să te bucuri de un somn odihnitor și
sănătos!

Instrucţiuni de utilizare:
1 Salteaua Dormeo este ambalată în vid, fabricată din materiale moderne, ce asigură un transport
uşor şi o igienă maximă. NU FOLOSIŢI obiecte ascuțite când desfaceți salteaua din ambalaj, este posibil
să tăiați salteaua!
2 Pachetul trebuie desfăcut în maxim 30 de zile de la primirea saltelei.
3 Salteaua Dormeo ajunge la forma originală în aprox. 15 minute de la devidare (scoaterea din
ambalaj), dar este necesar să treacă cel puțin 24 ore până poate fi folosită. În această perioadă, nu
rulați salteaua şi nu aşezați obiecte grele pe ea.
4 Pentru modelele Dormeo Baby Ma�ress, Dormeo Golden Line, Dormeo iMemory Silver,
Dormeo Air Comfort Plus, Dormeo Air Select Plus în momentul instalării saltelei Dormeo pe o
suprafață adecvată (somiere) puteți alege partea mai fermă sau mai puțin fermă urmând
instrucțiunile ce sunt cusute în husa saltelei.
5 Pentru modelele Dormeo Memory Fresh si Dormeo Golden Line poziționați salteaua cu spuma cu
memorie în partea de sus.
6 Este indicat să utilizați acest produs în spații închise, într-un climat normal de umiditate şi
temperatură. Recomandăm aerisirea săptămânală a încăperiii şi expunerea saltelei la aer curat.
As�el se previne acumularea unei mari concentrații de umiditate în saltea.
7 Schimbați poziția saltelei lunar, în primele 6 luni (de la cap la picioare). De asemenea recomandăm
poziționarea regulată a saltelei în picioare pentru stabilizarea formei.
8 Evitaţi aşezarea saltelei pe un suport ce nupermite aerisirea. Acestlucru va conducela acumularea
de umiditate în partea inferioară şila apariţia mucegaiului.Produsulnu este destinat folosirii în medii
umede. Evitaţi scurgereade lichide şi acumularea de umezeală în saltea.
9 Nu recomandăm curățarea umedă şi uscarea cu fierul.
10
Greutatea maximă suportată de saltelele Dormeo este 140 kg/ persoană.
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Pentru modelele cu huse detaşabile, acestea se pot spăla la maxim 30 C.
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