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SENSORY CUSHIONS – SET OF 6
19946

CONTENTS
1
x
storage bag
6
x
cushions
BEFORE USE
1.
Remove all packaging. Keep this in a safe place so you can wrap the product back up
after use if desired (to help keep it clean).
2.
The storage bag is supplied in a separate bag (inside the outer bag).
3.
The cushions may need a little plumping up/re-shaping as they may have become
temporarily squashed during transportation.
SAFETY
1.
Always supervise the use of this product.
2.
Keep away from fire and sources of extreme heat.
3.
Take special care with the fur cushions – the fibres are long and can be pulled out.
These cushions may not be suitable for those who mouth.
CARE AND MAINTENANCE
1.
The cushions and bag of this product may be washed at 30°.
only mild cleaning products.
2.
Do not bleach.
3.
This product may be tumble-dried on a low heat.
4.
Do not iron.

Wash separately. Use

SPECIFICATION
Polyester cotton fabric
Polyester filling
Filling material and covering materials meet requirements for resistance to cigarettes and
matches and crib ignition in the 1998 Fire Safety Regulations.
The bag does not close (there is no zip, no Velcro etc)
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ALMOFADAS SENSORIAIS – CONJUNTO DE 19946

CONTEÚDO
1 x saco para armazenamento
6 x almofadas
ANTES DE UTILIZAR
1. Remova a embalagem. Guarde-a pois pode querer embalar o produto novamente
depois de utilizar.
2. O saco de armazenamento é fornecido num saco separado (dentro do saco exterior).
3. As almofadas podem necessitar de levar algumas palmadas para voltarem à forma
original pois podem estar temporariamente deformadas por causa do transporte.
SEGURANÇA
1. Supervisione sempre a utilização deste produto.
2. Mantenha este produto afastado de fontes de calor extremas.
3. Tenha cuidado especial com o pêlo das almofadas – as fibras são compridas e podem
ser puxadas para fora.
Estas almofadas para quem tem tendência de colocar coisas na boca.
CUIDADOS E MANUTENÇÃO
1. As almofadas e saco deste produto podem ser lavados a 30º. Lave separadamente.
Utilize apenas detergentes macios.
2. Não utilize lixívia.
3. Este produto pode ser colocado na máquina de secar a baixas temperaturas.
4. Não passar a ferro.
ESPECIFICAÇÕES
Poliéster e algodão
Enchimento em poliéster
Os materiais da cobertura e de enchimento cumprem os requisitos de resistência aos cigarros
e correspondem aos critérios de ignição constantes no regulamento de segurança em
incêndios de 1998.
O saco não fecha (não tem zip, velcro, etc).
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