РЪКОВОДСТВО ЗА ПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАТРАК
Голяма част от хората не осъзнават колко много време прекарват върху леглото. Една трета от
живота на човек преминава в сън. Средно около 200 000 часа човек прекарва върху леглото. Това време
е много повече от времето, което човек прекарва в колата, на кухненската маса, на дивана.
С избора на матрак от „Мебелни къщи Ралица“, Вие ще прекарате по най-добрия начин това време.
Посрещането на новия ден отпочинал и свеж е едно от най-важните неща в днешно време. С избора
на матрак от „Мебелни къщи Ралица“ Вие ще прекарате толкова добре времето отделено за сън или
отмора върху леглото, колкото и не сте се надявали.
Качеството на живот се определя и от качеството на съня.
С цел матракът да ви служи дълго време имаме няколко важни указания за неговото правилно
ползване.
Указания за ползване:
1. Използвайте матрака според указанията, описани по-долу:
2. Транспортирането на матрака трябва да се извърши във вертикално положение. По този начин
транспортирането е по-лесно, също така се предпазва от повреди. Ако матракът разполага с дръжки, те
не са за пренасяне, а за наместване, когато матракът е поставен върху леглото/базата;
3. След разопаковане матракът трябва да се проветри известно време;
4. През първите три месеца от използването на матрака, той трябва да се обръща на 180 градуса по
хоризонтала на всеки две седмици. Това се прави с цел правилното слягане на матрака.
5. Ако матракът е двулицев, обръщайте матрака според сезона.
6. За по-висока продължителност на живот задължително обръщайте матрака на всеки 6 месеца, като
ги редувате и с периодични завъртания спрямо позицията: глава / крака.
7. Винаги поддържайте матрака чист. Препоръчително е използването на протектор, който да се пере
често, по възможност с честотата на спалното бельо. Периодично повърхността на матрака трябва да се
почиства с прахосмукачка.
8. Периодично проветрявайте матрака на отворен прозорец с цел премахване на влагата ( от потта на
човешкото тяло).
9. Бъдете сигурни, че леглото / базата е позиционирано хоризонтално и стабилно. Леглото трябва да
има твърда и равна основа. Размерът на леглото / базата трябва да е същия като на матрака. Не
поставяйте матрака върху еластични ламелни рамки. Не поставяйте между леглото и матрака меки
вложки ( вълнени завивки, одеяла и други подобни ).
10. Матраците за едностранна употреба / еднолицевите матраци, трябва да се ползват само от към
лицевата страна. В противен случай матракът може да се деформира.
11. Моля не използвайте матрака за сядане или скачане. В противен случай повърхността или бордът
може да се деформира, а пружинната система да измести или счупи.

Важна информация:

А. Матракът е създаден за отмора и сън. Не позволявайте скачане върху матрака или стъпването
отгоре. По този начин матракът може да се деформира.
Б. По никакъв начин не усуквайте или прегъвайте матрака. По този начин пружинната система може да
се деформира и повреди. Използвайте подходящи като размер спално бельо и протектори.
В. При носене или транспортиране във вертикално положение пружините се събират в по-малка площ.
При такъв случай, трябва да се разтръска матрака за да се наместят пружините.
Г. По време на пренасяне матракът трябва да бъде опакован. Не поставяйте тежки предмети върху
матрака, които могат да го деформират.
Д. Препоръчително е етикетите, които съдържат серийния номер и баркод , които са залепени върху
матрака, да не се премахват, защото те съдържат важна техническа информация. Ако са премахнати, те
трябва да се съхраняват заедно с гаранционната карта и фактура, за да могат да се предоставят на
техническия екип на фирмата в случай на рекламация. В случай, че клиентът не представи етикетите,
гаранционните условия отпадат гаранционното обслужване може да бъде отказано.
Е. Не почиствайте матрака с мокри кърпи. Почистването става с влажна кърпа.
Ж. Забранено е ползването на белина или други избелващи и агресивни препарати. При използването
на подобни препарати, може да повредите дамаската на матрака;
З. Почиствайте следите от петна и зацапвания с пяна от сапунена вода. Веднага след това забършете със
суха и чиста бяла кърпа. Подсушете със сешоар.
И. Не поставяйте върху матрака постелка от вълна, електрическо одеало или топер от дунапрен и пяна.
Й. Не гладете и не поставяйте горещи или запалими вещи (цигара, ютия и др.) върху матрака.
К. В първите няколко месеца на употреба, вероятността да забележите отпечатъци от тялото ви върху
повърхността на матрака е голяма. Тези следи са нормални и не са знак, че има проблем с новия ви
матрак.

