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PRANÍ

BĚLENÍ CHLÓREM

ŽEHLENÍ

CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ

SUŠENÍ V BUBNOVÉ SUŠIČCE

každý symbol udává nejvyšší  doporučenou teplotu vody

1. praní v pračce, může se vyvářet, normální mechanické působení, máchání, odstřeďování

2. praní v pračce, normální mechanické působení, máchání, odstřeďování

3. šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, máchání při klesající teplotě vody, mírné odstřeďování

4. praní v pračce, normální mechanické působení, máchání, odstřeďování

5. šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, máchání při klesající teplotě vody, mírné odstřeďování

6. velmi šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, máchání, odstřeďování, nesmí se ždímat ručně

7. velmi šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, máchání, odstřeďování

8. pouze ruční praní při max. teplotě 40 °C, velmi opatrné zacházení

9. nesmí se prát

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

1. může se bělit prostředky uvolňující chlór

2. nesmí se bělit

1. teplota do 200 °C

2. teplota do 150 °C

3. teplota do 110 °C

4. nesmí se žehlit

1. sušení při normálním programu

2. sušení při nižší teplotě sušení

3. nesmí se sušit

1. 2. 3.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

1. čistit všemi obvykle používanými rozpouštědly i postupy

2. čistit tetrachloreténem, benzinem, trifluortrichloretanem, fluortrichlormetanem obvyklými postupy

3. čistit stejnými prostředky jak 2., opatrnost při volbě teploty sušení a mechan. působení

4. čistit jen benzinem, trifluortrichloretanem obvyklými postupy

5. čistit stejnými prostředky jako 4. s omezeným přidáním vody, opatrnost při volbě teploty sušení a mechan. působení

6. nesmí se chem. čistit
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PRANIE

WYBIELANIE CHLOREM

PRASOWANIE

CZYSZCZENIE CHEMICZNE

SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ

każdy z symboli wskazuje najwyższą zalecaną temperaturę wody

1. pranie w pralce, można gotować,  normalne działanie mechaniczne, pranie, wirowanie

2. pranie w pralce, normalne działanie mechaniczne, pranie, wirowanie

3. ostrożne pranie w pralce, łagodne działanie mechaniczne, pranie przy spadającej temperaturze wody, łagodne wirowanie

4. pranie w pralce, normalne działanie mechaniczne, pranie, wirowanie

5. ostrożne pranie w pralce, łagodne działanie mechaniczne, pranie przy spadającej temperaturze wody, łagodne wirowanie

6. bardzo ostrożne pranie w pralce, normalne działanie mechaniczne, pranie, wirowanie, nie wolno wyżymać ręcznie

7. bardzo ostrożne pranie w pralce, normalne działanie mechaniczne, pranie, wirowanie

8. tylko pranie ręczne w wodzie o max. temperaturze 40°C, bardzo ostrożne obchodzenie się

9. nie wolno prać

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

1. można wybielać środkami uwalniającymi chlor

2. nie wolno wybielać

1. temperatura do 200°C

2. temperatura do 150°C

3. temperatura do 110°C

4. nie wolno prasować

1. suszenie z wykorzystaniem programu normalnego

2. suszenie przy niższej temperaturze suszenia

3. nie wolno suszyć

1. 2. 3.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

1. Czyścić wszystkimi zazwyczaj wykorzystywanymi odplamiaczami i sposobami

2. czyścić tetrachlorkiem, benzyną, trifluortrichlorkiem, fluortrichlorkiem zwykłymi sposobami

3. czyścić takimi samymi środkami jak w 2., ostrożnie przy wyborze temperatury suszenia i działania mechanicznego

4. czyścić tylko benzyną, trifluortrichlorkiem zwykłymi sposobami

5. czyścić takimi samymi środkami jak w 4. z niewielką dawką wody, ostrożnie przy 

wyborze temperatury suszenia i działania mechanicznego

6. nie wolno czyścić chemicznie
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Klínový podhlavník Memory Bamboo
Head Rest Memory Bamboo

Center: 100% Memory Foam, 

(over: 40% bam boo/ 60% polyester 

CZ - Upozornění: Perte a sušte pouze potah podhlavníku!
SK - Upozornenie: Perte a sušte len poťah podhlavníka!

EN - Warning: Wash and Dry only Head Rest Cover Clothes!
PL - Uwaga: Prać i suszyć można jedynie poszewkę podgłówka.

RO - Atenţie: Spălaţi și uscaţi doar capacul tetierei!
HU - Figyelmeztetés: Kizárólag a párnahuzat mosható és szárítható!

LV - Brīdinājums: mazgājiet un žāvējiet tikai galvas atbalsta auduma pārvalku.
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1. praní v pračce, může se vyvářet, normální mechanické působení, máchání, odstřeďování

2. praní v pračce, normální mechanické působení, máchání, odstřeďování

3. šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, máchání při klesající teplotě vody, mírné odstřeďování

4. praní v pračce, normální mechanické působení, máchání, odstřeďování

5. šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, máchání při klesající teplotě vody, mírné odstřeďování

6. velmi šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, máchání, odstřeďování, nesmí se ždímat ručně

7. velmi šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, máchání, odstřeďování

8. pouze ruční praní při max. teplotě 40 °C, velmi opatrné zacházení

9. nesmí se prát

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

1. může se bělit prostředky uvolňující chlór

2. nesmí se bělit

1. teplota do 200 °C

2. teplota do 150 °C

3. teplota do 110 °C

4. nesmí se žehlit

1. sušení při normálním programu

2. sušení při nižší teplotě sušení

3. nesmí se sušit

1. 2. 3.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

1. čistit všemi obvykle používanými rozpouštědly i postupy

2. čistit tetrachloreténem, benzinem, trifluortrichloretanem, fluortrichlormetanem obvyklými postupy

3. čistit stejnými prostředky jak 2., opatrnost při volbě teploty sušení a mechan. působení

4. čistit jen benzinem, trifluortrichloretanem obvyklými postupy

5. čistit stejnými prostředky jako 4. s omezeným přidáním vody, opatrnost při volbě teploty sušení a mechan. působení

6. nesmí se chem. čistit

SPĂLARE
Fiecare simbol indică, temperatura maximă de apă recomandată

1. Spălat la maşină cu apă fierbinte, cu acţiune mecanică normală şi stoarcere.
2. Spălat la maşină cu acţiune mecanică normală şi stoarcere.
3. Spălat la maşină pe un cilclu de spălare delicat, cu acţiune mecanică mai uşoară, clătire la temperatură mai 

 scazută şi stoarcere uşoară.
4. Spălat la maşină, cu acţiune mecanică normală şi stoarcere.
5. Spălat la maşină pe un cilclu de spălare delicat, cu acţiune mecanică mai uşoară, clătire la temperatură mai 

 scazută şi stoarcere uşoară.
6. Spălat la maşină pe un ciclu de spălare foarte delicat, cu acţiune mecanică blândă, clătire la temperatură 

scăzută şi stoarcere manuală.
7. Spălat la maşină, pe un ciclu de spălare delicat, cu acţiune mecanică uşoară şi stoarcere.
8. Spălare manuală la temperatura maximă de 40°C, cu stoarcere manuală delicată.
9. Nu se spală

ÎNĂLBIRE 

1. Produşi cloroşi permişi
2. Nu se înălbeşte

1. 2.

CĂLCAT

1. Temperatura la 200°C
2. Temperatura la 150°C
3. Temperatura la 110°C
4. Nu se calcă

CURĂŢARE CHIMICĂ

1. Curăţare chimică cu orice solvent
2. Curăţare chimică fără nici un solvent în afară de tricloretilenă, trifluortricloretan, fluortriclormetan
3. Curăţare chimică la fel ca la pct. 2, cu atenţie la alegerea temperaturii de uscare si la acţiunile mecanice
4. Curăţare chimică cu gaz, trifluortriclormetan
5. Curăţare chimică la fel ca la pct. 4, cu atenţie la alegerea temperaturii de uscare si la acţiunile mecanice
6. A nu se curăţa chimic

USCARE PRIN CENTRIFUGARE

1. Uscare normală, prin centrifugare, la temperatură medie
2. Uscare normală, prin centrifugare, la temperatură scăzută
3. Nu uscaţi prin centrfugare

RO
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CZ - Klínový podhlavník je vakuově balený, proto ho po rozbalení nechte 2 hodiny na rovné ploše nasát vzduch.
EN - Memory Bamboo Head Rest is Vacuum Packed, so pls leave 2 hours after unpacking on a flat surface to suck in air.

SK - Klinový podhlavník je vákuovo balený, preto ho po rozbalení nechajte 2 hodiny na rovnej ploche nasať vzduch.
PL - Podgłówek klinowy z pianki z pamięcią Bamboo jest pakowany próżniowo, więc po rozpakowaniu pozostaw 

go na 2 godziny na płaskiej powierzchni, by powrócił do właściwego kształtu. 
RO - Suport perna memory Bambo este ambalat in vid, vă rugăm ca dupa depachetare, 

să lăsati produsul timp de 2 ore să aspire aerul pe o suprafată plană.
HU - A nyakpárna vákuumcsomagolású, ezért kicsomagolás után hagyja 2 órán keresztül pihenni, hogy felszívódjon levegõvel.

LV - Memory Bamboo galvas atbalsts ir iesaiņots vakuuma iepakojumā, tāpēc 2 stundas pēc izpakošanas atstājiet to uz līdzenas 
virsmas kamēr Memory putas ieņem paredzēto formu.




