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A1150	  SOFA	  BED	  KULLANMA	  KILAVUZU	  

İleride	  kullanmak	  üzere,lütfen	  bu	  bilgileri	  saklayınız.	  

ŞİŞİRME:	  

1.Ürünü	  düz	  bir	  zeminde	  açınız.Sert	  cisimlerin	  olmadığına	  emin	  olunuz,bu	  cisimler	  ürününüze	  

zarar	  verebilir.	  

2.Elektrikli	  pompayı	  güç	  giriş	  soketine	  bağlayınız,Anahtarı	  kapalı	  pozisyonda	  tutunuz.	  

3.Pompayı	  şişirme	  boşluğuna	  oturtunuz.	  

4.Yatağın	  yan	  tarafındaki	  subap	  kapağını	  yerleştiriniz	  ve	  kapağı	  kaldırınız.Pompanın	  ağzını	  

subaba	  dikkatlice	  yerleştiriniz.Başlığı	  iyice	  iterek	  ağzın	  oturduğundan	  emin	  olunuz.	  

5.Pompa	  yardımıyla	  yatağı	  şişiriniz.Yatağın	  hızla	  şişmeye	  başladığını	  göreceksiniz,2	  dakikada	  

şişirme	  işlemi	  bitmiş	  olacaktır.	  

6.Yatak	  max	  yüksekliğine	  ulaştığında	  pompayı	  kapatınız	  ve	  subabı	  kapatınız.	  

7.Bu	  esnada	  dışarıya	  bir	  miktar	  hava	  kaçabilir,bu	  nedenle	  subabın	  tamamen	  kapalı	  olup	  

olmadığını	  kontrol	  ediniz.	  

8.Üzerine	  bir	  örtü	  atın	  ve	  yatağın	  keyfini	  çıkarın.	  
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İNDİRME:	  

1.Subab	  kapağını	  kaldırınız.Pompayı	  dikkatlice	  yerleştiriniz.Pompayı	  çalıştırınız,yatağın	  

içindeki	  havanın	  2	  dakika	  içinde	  boşaldığını	  göreceksiniz.(Ürünü	  şişirmek	  için	  kullanılan	  

motorun	  kontrol	  düğmesini	  ters	  yöne	  çevirerek	  ürünü	  otomatik	  olarak	  söndürebilirsiniz.)	  

2.Yatağı	  dikkatlice	  katlayınız.Saklama	  çantasına	  koyunuz	  ve	  kaldırınız.	  

3.Ürününüzü	  serin	  ve	  kuru	  bir	  yerde	  muhafaza	  ediniz.	  

4.Direk	  güneş	  ışığına	  ve	  ısıya	  maruz	  bırakmayınız.	  

	  

TEMİZLEME/BAKIM:	  

Nemli	  ve	  sabunlu	  bir	  bez	  yardımıyla	  yüzeyini	  temizleyebilirsiniz.Kuru	  bir	  yerde,oda	  

sıcaklığında	  kurumaya	  bırakınız.	  

	  

FONKSİYONLARI:	  

Evinizde,işyerinizde,yazlığınızda,misafir	  geldiğinde	  rahatça	  kurabileceğiniz	  çok	  konforlu	  bir	  

yataktır.	  

Küçük	  alanlar	  için	  idealdir.	  

Dilediğinizde	  2	  kişilik	  yatak,	  dilediğiniz	  de	  2	  kişilik	  koltuk	  olarak	  kullanabilirsiniz.	  

Hem	  iç,hem	  de	  dış	  mekana	  uygundur.	  

Sıkıştırılmış	  yünlü	  kadife	  kaplama	  yüzeyi	  sayesinde	  üzerine	  herhangi	  bir	  şey	  örtmeden	  

rahatlıkla	  kullanabilirsiniz.	  

Ergonomik	  yapısı	  sayesinde	  vücudunuza	  masaj	  hissi	  verir.	  
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ÖZELLİKLERİ:	  

Ebatları:	  

En	  :	  91	  cm,	  Koltuk	  Boyu	  :	  149	  cm,	  Koltuk	  Yüksekliği	  :	  83	  cm	  

Kutu	  ağırlığı:	  5	  kg	  

Renk	  :	  Lacivert	  

Taşıma	  kapasitesi:	  Max	  250	  kg	  

İÇERİK:	  

Üstü	  kadife	  kaplı	  0,6	  mm	  kalın	  vinylex	  malzemeden	  imal	  edilmiştir,asla	  terleme	  yapmaz.	  

Havayı	  eşit	  olarak	  dağıtan	  sistem	  sayesinde	  sarkma	  yapmaz,	  deforme	  olmaz.	  

Yama	  ve	  yapıştırma	  aparatından	  oluşan	  tamir	  kiti	  içerir.	  

	  

	  

	  


