Pingu tipegő hálózsák
Használati utasítás
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A hálózsák használata
Az aláöltöztetésre tett javaslat csupán ajánlás, ez mindenkinél egyedi lehet!
A Pingu gyerek hálózsákok a takarót helyettesítik.
•

18-22 °C hőmérsékletnél javasolt a vastagabb wellsoft Pingu tipegő
hálózsák. Aláöltöztetés egy hosszú újjú body rugival.

•

22-25 °C hőmérsékletnél javasolt a közepesen vastag Pingu tipegő
hálózsák. Aláöltöztetés egy hosszú újjú body zoknival.

Pamut anyag ismertető
A pamut jersey rugalmas, jó légáteresztő anyag, laza szerkezetű, hajlékony, jól
idomul a testhez. Így a belőle készült Pingu tipegő hálózsák is komfortos viselet.
Gyermekek számára alap viseletet nyújt a kedvező tulajdonságai miatt.
Mosási útmutató
•
•
•
•
•
•

Mosógépben mosható 40°C-os vízben, normál centrifugálással.
Erős szennyezettség esetén mosható 60 °C-os vízben.
Huzamosabb ideig történő magasabb hőfokon való mosás az anyag
károsodását okozhatja.
A klóros fehérítés károsítja az anyagot.
Szárítógépben magas hőfokon is szárítható.
Vasalást nem igényel.

Wellsoft anyag ismertető
A wellsoft anyagú tipegő hálózsák nagyon kellemes tapintású, pihe- puha anyag, így
a belőle készült Pingu tipegő hálózsák is komfortos viselet. Könnyű kezelhetősége
miatt az anyukák is kedvelik ezeket a termékeket.
Mosási útmutató
Mosógépben mosható maximum 40°C-os vízben, normál centrifugálással, nem
gyűrődik ezért vasalást sem igényel.
•
•
•
•
•

Szennytaszító tulajdonsága miatt nem szükséges a magas hőfokú mosás.
Huzamosabb ideig történő magasabb hőfokon való mosás az anyag
károsodását okozhatja.
A klóros fehérítés károsítja az anyagot.
Szárítógépben magas hőfokon is szárítható.
Vasalást nem igényel.
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Wellsoft anyag ismertető
A gombbal rendelkező hálózsákok
A gombbal ellátott tipegő hálózsákok esetében a gombok a használat során
leeshetnek. Ezek egyszerű visszavarrást igényelnek. A gomb leesése garanciális
cserére nem jogosít.
A gomblyuk a használat során az anyag elasztikusságából kifolyólag megnyúlhat.
Ennek megoldása a gomblyuk összébb varrása. A gomblyuk megnyúlása a
garanciális cserére nem jogosít.
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