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Hypnos pokryje koszty naprawy oraz transportu wadliwych
elementow w catym zakresie.

W przypadku gdy produkt o ktorym mowa przestat bye produkowany
i nie moze zostac naprawiony, Hypnos zapewnia produkt o podobnej wartosci.

Serdecznie dziÿkujemy za wybor lozka Hypnos - dokonali Paristwo
solidnej inwestycji w rÿeznie wykonywane tozka, ktore zapewniÿodprÿzajÿcy i regenerujÿcy sen na wiele lat.

Marka Hypnos symbolizuje najwyzsze standardy jezeli chodzi o stylistykÿ,
materialy oraz rzemieslnictwo. Aby zapewnic ci spokoj ducha, materace
oraz podstawy Hypnos posiadajÿ 10 letniÿ gwarancja
od daty zakupu.

Gwarancja przestaje obowiÿzywac: jesli sposob dbania o produkt nie byt przestrzegany,
jesli zostat nieodpowiednio uzytkowany lub uszkodzony mechanicznie,
jesli zostat zabrudzony lub wykorzystywany z niezalecanÿ podstawy.

Sen regeneruje nie tylko ciato, duszÿ oraz umyst zwiÿkszajÿc twojÿ uwage
i produktywnosc w ciÿgu dnia, ale rowniez poprawia stan zdrowia
i dobrego samopoczucia.

W momencie naprawy, gwarancja pozostaje wazna od daty zakupu produktu.

W przypadku wystÿpienia wady materiatu
albo wady produkcyjnej Hypnos gwarantuje
naprawy lub wymiane materaca oraz

podstawy o ktorym mowa

w nastepujÿcych zasadach:

Gwarancja na wezgtowia oraz poduszki wynosi 1 rok.

Prosze poswiÿcic kilka minut na przeczytanie ponizszego przewodnika,

jak zadbac o tozko Hypnos aby kazdej nocy zapewniato wspaniaty
sen przez wiele lat.

Gwarancja na metalowe mechanizmy otwierania wynosi 1 rok.

Gwarancja Hypnos nie jest zbywalna.

Gwarancja obowiÿzuje
w nastepujqcych przypadkach:

Zakupy zostaly
dokonane w autoryzowanym
punkeie sprzedazy

Kazde roszczenie musi zostac

przedtozone na pismie przez osobe
dokonujÿcÿ zakupu w autoryzowanym
punkeie sprzedazy w ciÿgu jednego miesiÿca od daty nabycia

W swietle prawa umowa kupna-sprzedazy zawierana jest pomiedzy kupujÿcym,

a sprzedajÿcym. Co za tym idzie, wszelkie roszczenia na podstawie
gwaraneji muszÿ bye realizowane przez sprzedawce.

Dodatki do snu
Aby zmaksymalizowac jakosc oraz komfort snu, Hypnos zaleca uzyeie bawetnianych
poszewek i przescieradta, ktore pomogÿ regulowac temperature ciata.

Hypnos zaleca jednoczesnie uzyeie poduszek z naturalnym wypetnieniem,

ktore zapewni wsparcie dla twojej gtowy i szyi co zwiekszy komfort
oraz spowoduje uczucie ulgi i wsparcia.

Pamietaj o uzyciu dobrej jakosci ostony materaca by zagwarantowac
swiezy i higieniezny sen.

Informacje o dostawie
Podczas transportu na Twoim materacu oraz dodatkowym materacu wierzchnim
mogÿ powstac odgniecenia. Jest to normalne zjawisko i wkrotce powraca
do normalnego ksztattu i rozmiaru.

Zgtoszenie gwarancyjne musi zostac potwierdzone
dowodem zakupu - paragonem lub fakturÿ.

Materac po wyjeciu z folii nalezy zostawic na kilka godzin, aby umozliwic jego oddychanie.

Po wyjeciu materaca z folii moze wystÿpic nieprzyjemny zapach.
Przyczynÿ tego jest naturalne wypetnienie materaca .

Problem ustepuje po doktadnym wywietrzeniu.

W przypadku sporu, Hypnos moze zazÿdac inspekcji przeprowadzonej
przez osoby trzecie przed wyrazeniem zgody na zamiane lub naprawy.



Kiedy zadbasz o tozko w ciqgu dnia, mozesz bye pewien,
ze ono zadba o Ciebie kiedy podezas kiedy spisz.

Uzywaj odpowiedniej i zalecanej podstawy lozka
Jesli zamierzasz uzywac materaca na innej podstawie niz ta, ktora zostata
uzyta w sklepie to ostateezny poziom komfortu i wsparcia moze si? roznic.

Zaleca siÿ aby nie uzywac nowego materaca ze starÿ sprÿzynowanÿ podstawy
lub ramÿ lozka. Nieprawidtowa podstawa ze zuzytymi i zm?czonymi
spr?zynami spowoduje mniejszy poziom wsparcia co doprowadzi
do przedwczesnego zuzyeia materaca i uniewaznienia gwaraneji.

W przypadku uzyeia stelaza listwowego, odleglosc pomiÿdzy listwami
nie powinna bye wiÿksza niz 7,5 cm. Jesli ta odleglosc jest wiÿksza to nalezy
uzyc podstawy materaca na stelaz. Brak podstawy spowoduje
przedwczesne zuzyeie materaca.

Pielÿgnacja podstawy lozka
Podstawa lozka moze zawierac szuflady. Szuflady zostaly tak zaprojektowane
aby przechowywac w nich tylko lekkie przedmioty takie jak poduszki,
przescieradla lub ubrania. Proszÿ zwrocic uwagÿ aby nie przeladowac szuflad
co moze uszkodzic metalowe mechanizmy otwierania i zamykania.

Zaleca siÿ nie przekraezania wagi 7 kg na jednÿ szuflad?.

Od czasu do czasu nalezy sprawdzic wszystkie polÿczenia gwintowe rolek,
nozek lozka, wezglowia oraz polÿczen podstawy w celu unikni?cia
niepotrzebnego uszkodzenia podstawy.

Pielÿgnacja materaca
Zaleca si? uzywanie dobrej jakosci bawelnianej oslony materaca przed
zabrudzeniami oraz plynami, aby materac na dlugo pozostal higienieznie
czysty. Nie nalezy uzywac przescieradet oraz oslon materaca
z nieoddychajÿcych tworzyw sztucznych.

Uzycie nieodpowiedniej oslony materaca spowoduje wygasni?cie gwaraneji.



Wystÿpujÿce odgniecenia data na materacu

Wi?kszosc ludzi przesypia noc na materacu wjednej pozycji.
Odgniecenia na materacu Sÿ normalnym zjawiskiem i oczywistym wskazaniem,

ze tak duze ilosci wypetnienia uzyte w materacach i pokryciach materacy
Hypnos dostosowujÿ siÿ do twojego unikalnego ksztaltu ciata i wagi.

Naturalne wypelnienie dopasowuje siÿ do ciebie w miejscu gdzie spisz
i pozostawia tarn fatd? materiatu (jest to bardziej zauwazalne
w wi?kszych materacach).

Twoj materac musi bye przektadany i obracany aby zminimalizowac
odgniecenia ciata, tak jak na obrazku ponizej.

Przektadanie i obracanie materaca
W przypadku materaca z mozliwosciÿ jego obracania, przektadanie
i obracanie raz na kwartat zapobiega ugniataniu wypetnienia.

Zaleca si? aby przez pierwsze 3 miesiÿce obracac materac raz w tygodniu,
a po tym czasie raz na kwartat.

A. Obroc materac
o 90 stopni 1

2

•

B. Przewroc materac
na drugÿ stronÿ

C. Nastÿpnie znowu
obroc materac
o 90 stopni 3



Materace z czÿsciÿ lato/zima - Po zakonczeniu procesu obracania i przewracania
materaca trwajqcego 3 miesiÿce, nalezy dokonac wyboru cz?sci lato/zima
odpowiednio do trwajÿcego sezonu i obracac raz na miesiqc, a przektadac
na drugÿ strong dwa razy do roku.

Materac z dwoma stopniami twardosci - mozna tylko przewracac na drugÿ
strong bez obracania zachowujÿc te same strony twardosci.

Materace bez mozliwosci obracania lub z przyszytym materacem wierzchnim
Przez pierwsze 3 miesiÿce nalezy obracac materac raz na tydzien
bez przewracania na drugÿ strong.

Materace w systemie Zip&Link - przed obracaniem i przewracaniem na drugÿstrong nalezy uprzednio rozpiqc.

Przenoszenie materaca - Nigdy nie wolno rolowac lub zaginac materaca,
gdyz jest zaprojektowany tylko i wytÿcznie do uzytkowania na ptaskiej powierzchni.
Transport i przechowanie materaca powinno odbywac siÿ rowniez
tylko wjego naturalnej ptaskiej pozycji.

Ostrzezenie - Nigdy nie nalezy przewracac/obracac materaca samemu
ze wzgl?du na jego wagÿ oraz mozliwosc uszkodzenia spr?zyn.
Zawsze nalezy poprosic o pomoc. W przypadku uszkodzenia spr?zyn
podczas niewtasciwego obracania gwarancja traci waznosc.

Ostrzezenie - Nigdy nie uzywaj uchwytow bocznych materaca do jego
przenoszenia, a tylko do obracania materaca lezÿcego na podstawie.
Uchwyty nie sÿ zaprojektowane do utrzymania catkowitej masy materaca.
W przypadku uszkodzenia poszycia materaca wynikajÿcego z niewtasciwego
przenoszenia gwarancja traci waznosc.

Wentylowanie materaca oraz materaca wierzchniego
Materac nalezy wietrzyc aby uniknÿÿ odktadania si? nadmiaru wilgoci

Raz w tygodniu nalezy odkryc materac z przescieradta oraz poscieli
w pomieszczeniu z otwartym oknem.

Pielfgnacja materaca
Raz w miesiÿcu nalezy odkurzyc materac mi?kkÿ szczotkÿ.
Nie nalezy uzywac do tego odkurzacza ktory moze uszkodzic powtok? materaca.

Mokre plamy nalezy natychmiast osuszyc uzywajÿc suchej
scierki lub r?cznikow papierowych.

Nie nalezy uzywac srodkow chemicznych oraz wybielaczy,
ktore mogÿ uszkodzic powtok? materaca.



Wskazowki dotyczÿce uzywania materaca

Nie zaleca si? siadania na kraw?dziach tozka aby uniknÿÿ odgniecen,
ktore mogÿ wptywac na jakosc podparcia ciata.

Nie nalezy stawac ani skakac na materacu lub podstawie tozka.

Nie nalezy usuwac zadnych metek i oznaczen producenta,
ktore zawierajÿ informacje odnoszÿce siÿ do gwarancji.
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