Fullcare Combi

Gebruikershandleiding

Ovit,
sit maionsequi consed quasper umquos magnia
Algemeen
•
•

•

Alle Deron-producten worden regelmatig getest op
algemene veiligheid, functionaliteit en gebreken. U mag
verwachten dat het matras in nieuwstaat bij u arriveert.
Indien u de geur van het schuim als onaangenaam
beschouwd, kunt u het matras laten luchten. Deze geur is
onschadelijk, ontstaat bij het productieproces en
verdwijnt in een aantal dagen.
Het Fullcare Combi matras mag gebruikt worden met een
elektrische bodem en een elektrische deken.

Reinigingsvoorschriften
•
•
•
•
•
•

Het Fullcare Combi matras moet bij intensief gebruik
dagelijks worden gereinigd en bij iedere wisseling van
gebruiker.
Voor het reinigen van het matras en/of de hoes zie het
reinigingsprotocol.
Het matras en IC-hoes zijn geen voedingsbodem voor
micro-organismen en hoeven derhalve ook niet als
dergelijk te worden behandeld.
Zorg dat de matrashoes goed gedroogd is alvorens het
opgemaakt wordt.
De matraskern is geschikt voor gebruik binnen een
wasstraat.
Desinfectantia met alcoholhoudende stoffen zijn
toepasbaar op het matras zonder kwaliteitsverlies.

Stoffen hoes
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Wasbaar: tot 30°C. Droogtrommel: lage temperatuur.
•
Bij de fabricage van de hoes is rekening gehouden met
de 1e krimp na het wassen. Indien de hoes in uw ogen te
ruim is, dient u de hoes te wassen.
Gebruik altijd een hoeslaken om uw matras.
•
Een verstelbare bedbodem kan plooivorming geven aan
de hoes. Deze verdwijnt weer in de lig-stand.

Incontinentie hoes
•
•
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Wasbaar: tot 95°C. Droogtrommel: lage temperatuur.
•
De standaard IC-hoes is niet geschikt voor gebruik binnen
een wasstraat. Deron heeft hiervoor aangepaste
IC-hoezen in haar assortiment.
Indien de IC-hoes lek is, dient deze te worden vervangen.

Controleer of het product in goede staat is ontvangen;
de rits dient gesloten te zijn.
Bij uitwisseling van matras, matrashoes of beide, moet u
het product voor gebruik grondig reinigen.
Gebreken dienen direct gemeld te worden bij uw dealer.

Gebruikersvoorschrift

Dit matras is enkel bedoeld om op te liggen.
Gebruik dit matras in combinatie met een goed
ventilerende bedbodem en altijd met een bed.
Gebruik dit matras in combinatie met: de originele
matrashoes of een identieke vervanger, de originele
Deron-kern en het Deron-tricot.
De matraskern is uv-straling gevoelig. Eventuele
verkleuringen hebben geen invloed op de kwaliteit.
Dit matras is en behoort temperatuurgevoelig te zijn.
Het Fullcare Combi matras hoeft niet gekeerd te worden.
maar kan wel worden gedraaid. Dit matras heeft een
boven- en onderzijde.
Zorg er altijd voor dat de rits in zijn geheel is dichtgeritst
bij gebruik.
Bewegende delen (rits) mogen alleen worden bediend
door een gekwalificeerd persoon.
Zorg altijd, dat u bij het open- of dichtritsen van
de matrashoes uw vingers beschermt.
Vervuiling, voedsel, faeces, bloed, schimmels of
overmatig vocht in of op de schuimkern is schadelijk voor
het product. In dit geval dient u het product ten alle tijden
te vervangen of te reinigen.
Wij raden aan dit matras na 5 gebruikersjaren te
controleren op eventuele gebreken, functionaliteit en
kwaliteit. Bij gebreken dient u het product te vervangen.
Bijbehorende hoezen dienen elke 3 jaar te worden gecontroleerd. Bij gebreken dient u het product te vervangen.
De producttechnische informatie kunt u opvragen via
info@deron.nl
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