Mi Travel Pillow

Σύντομες Οδηγίες Χρήσης

Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας
Mi Action Camera&4K

Mi Action Camera 4K
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Επισκόπηση προϊόντος
Εξωτερικό κάλυμμα: Ινδικό βαμβάκι
Εσωτερική επένδυση: Nylon / Spandex
Γέμισμα: Σφαιρίδια φυσικού latex
Κoύμπωμα: Πόρπη Nifco
Σφράγισμα: Κουμπί

Προδιαγραφές
Όνομα: Mi Travel Pillow
Μοντέλο: U1
Διαστάσεις: 640 × 165 mm
Γέμισμα: Σφαιρίδια φυσικού latex
Εσωτερική επένδυση: Nylon / Spandex
Εξωτερικό κάλυμμα: Ινδικό βαμβάκι
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Περιγραφή προϊόντος

Γέμισμα με σφαιρίδια φυσικού latex
Αεροδιαπερατό υφασμάτινο πλέγμα
Άνετη υποστήριξη

Πολύ ελαστική εσωτερική επένδυση με nylon / spandex
Αντοχή στη χρήση
Πολύ ελαστικό

Εξαιρετικά παχύ εξωτερικό κάλυμμα από 20% ινδικό βαμβάκι
Αεροδιαπερατό και φιλικό με το
δέρμα
100% βαμβάκι

Τεχνολογία Polygiene® με
αντιμικροβιακή δράση ιόντων
αργύρου
Υγιεινό και ασφαλές
Συνεχής αντιμικροβιακή δράση
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Χρήσεις προϊόντος

Μεσημεριανά διαλείμματα στο γραφείο

Είδος νοικοκυριού

Συνοδός στο ταξίδι

Το τέλειο δώρο
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Οδηγός γρήγορης έναρξης

Υποστήριξη λαιμού

Υποστήριξη ύπνου

Υποστήριξη μέσης

Υποστήριξη καρπών

Υποστήριξη κεφαλιού

Υποστήριξη ποδιών
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Προφυλάξεις
1. Πριν τη χρήση
• Ανοίξτε τη συσκευασία και διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης - αυτό
θα σας πει πώς να χρησιμοποιείτε το προϊόν, τις πληροφορίες που πρέπει να
γνωρίζετε και τις λεπτομέρειες εγγύησης του προϊόντος.
• Αφαιρέστε την εσωτερική σακούλα και βγάλτε το Mi Travel Pillow. Λύστε
προσεκτικά τον ιμάντα συγκράτησης και το Mi Travel Pillow θα ξεδιπλωθεί.
• Επειδή ήταν διπλωμένο στη συσκευασία του, είναι φυσιολογικό εάν το μαξιλάρι εμφανίζεται ζαρωμένο. Απλά χτυπήστε απαλά και ανακινήστε το μαξιλάρι.
2. Κατά τη χρήση
• Αν το μαξιλάρι μοιάζει παραγεμισμένο, απλά αφαιρέστε ορισμένα σφαιρίδια
latex.
• Πριν ανοίξετε την εσωτερική επένδυση, ανακινήστε το μαξιλάρι για να αποφύγετε να κολλήσουν τα σφαιρίδια latex στο φερμουάρ ή να χυθούν έξω.
• Τα σφαιρίδια φυσικού latex είναι μικρά και εύκολα μπορούν να καταποθούν.
Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με αυτά.
• Αυτά τα σφαιρίδια πλήρωσης είναι κατασκευασμένα από υψηλής καθαρότητας εισαγόμενο φυσικό latex και εκλύουν φυσικά μια οσμή latex (αυτό είναι μη
τοξικό και αβλαβές). Τα άτομα με αλλεργία στο latex ή αλλεργία σε οσμή latex
θα πρέπει να το χρησιμοποιούν με προσοχή.
• Μετά από μια περίοδο χρήσης, τα σφαιρίδια φυσικού latex οξειδώνονται
μέσω της επαφής με τον περιβάλλοντα αέρα και σταδιακά κιτρινίζουν. Αυτό
είναι φυσιολογικό.
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3. Καθαρισμός
• Τα σφαιρίδια φυσικού latex δεν θα πρέπει να πλένονται και να αφήνονται να
στεγνώσουν. Αυτό θα μειώσει τη διάρκεια ζωής τους.
• Συνιστάται η πλύση του εξωτερικού καλύμματος στο χέρι.
Κατασκευάζεται από: Chengdu Qushui Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση: Room 1017,10th Floor, No.1 Building, No. 69, 3rd, Tianfu Street,
Hi-Tech Industrial Development Zone, Chengdu, China

Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.
Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2018.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου
χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.
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www.xiaomi-greece.gr
@XiaomiGreece
Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest Technologies SA
Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr
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