
KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ BELGESİ

Lütfen Saklayınız.



Merhaba;
Şimdilik Uyanık Kalın



Değerli Müşterimiz;

Tercihinizi ViskoLove’dan yana kullandınız, bize duyduğunuz
güvene teşekkür ederiz.

Yüksek kalite standartlarında üretilen ürünlerimizi sadece 
ülkemizde değil, birçok dünya ülkesinde satışla bitmeyen dostluk 

ilkesini benimseyerek siz değerli müşterilerimize sunmaya
devam ediyoruz.

Ürünlerinizi kullanmadan önce, maksimum fayda sağlamanız ve 
uzun süreler sağlıklı bir biçimde kullanmanız için, bu kılavuzu 

okumanızı ve saklamanızı tavsiye ederiz.

Uykunun Kalbi Sizin için Atıyor...
ViskoLove Ailesi



Visko “Akıllı Sünger”
Teknolojisi yatağımızı,
Sizin için... Daha iyi uyku için...
ürettik.

Bedenin şekline ve ağırlığına göre kendini ayarlayabilme özelliğine 
sahip olan visko akıllı sünger, kan dolaşımını rahatlatıp, uyku 

sırasında istenmeyen dönme hareketlerini azaltarak
uyku kalitenizi yükseltir.

“Her visko yatak özel kalıplarda tek tek üretiliyor.
Kalıp sistem teknolojisi ile visko yoğunluğu kalıp içerisinde kalıyor 

bu da yatak konforunu ve ömrünü arttırıyor.

”



;)
Maksimum konfora ulaşmanız için bize biraz zaman verin.

Yeni bir yatağa alışma süresi maksimum 21 gündür. Vücudunuz 
yatak ile uyum sağladığında ViskoLove uyku konforuna 

kavuşacaksınız.

Visko Yatakların
Karakteristlik Özellikleri:

Hafıza hücreleri içeren visko teknolojisi ile üretilen yataklarımız 
kullanım esnasında her bölgenin ağırlığına göre şekil alır ve kullanım 
sonrasında orjinal şekline geri döner.

ViskoLove ürünlerinde kullanılan visko malzeme ısıya duyarlıdır.
Oda sıcaklığına göre visko sertlik derecesi değişkenlik gösterebilir. 
Soğuk havada sert, sıcak havada yumuşak hissedilir. Farklı ağırlıklara 
sahip kişiler tarafından kullanılan visko yataklarda hissedilen sertlik 
hissi de farklılık gösterir.

Diğer tüm markalı visko ürünlerde de olabileceği gibi yatak paketten 
yeni çıktığında bir koku olabilir. Bu koku yeni paketten çıkan her 
üründe olabilen tarzda zararsız ve geçici bir kokudur.

Visko yatakların kendine has ekstra özellikleri (hafıza özelliği gibi) 
vardır, bu özelliklerden hiçbiri diğer yataklarla kıyaslandığında daha 
fazla terlemeye neden olabilecek bir özellik değildir. Terleme 
metabolizma ile ilgili bir durum olduğundan yalnızca tıbbi yardım
ile önlenebilecek bir problemdir, dolayısı ile diğer hiçbir yatağın 
olamayacağı gibi visko yatakların da terlemeyi engelleyen
bir etkisi yoktur.

Roll pack ambalajlarda, paketinden çıkarılan visko yataklar belli bir 
süre sonra orjinal formuna kavuşur.



Yıkanabilir Yatak Kılıfı
Kılıf fermuarı kapalıyken üzerindeki yıkama talimatına uygun

olarak yıkanabilir.

Beni Takip Et
Yatağın yatılabilir yüzeyini belirtmek için etiket kullanılmıştır.

Etiket ok yönü visko kısmıdır.

+ Konfor
Yatağınızı 3-4 ayda bir ayakucu başucuna gelecek şekilde çevirmenizi

tavsiye ederiz. 

+ Konfor
Yatağın nemlenmesini önlemek ve maksimum fayda sağlamanız için,

60 günlük periyodlarla havalandırmanızı tavsiye ederiz.



Yatağınızı yatak ölçülerine uygun baza üzerinde kullanınız.

Yatağınızı sert ve düz zemin üzerine yerleştirin. Zemin ile yatağınız 
arasına yumuşak malzeme (yün yatak, yorgan vs.) koymayın. Yatağınızı 
yaylı ya da aralıklı metal somya üzerine yerleştirmeyiniz.

Yatağınızı bükmeyin veya katlamayın, ambalajlamadan taşımayınız.

Yatağınızın üzerine koruyucu ped, alez koymanızı tavsiye ederiz. Bu 
yöntem yatağınızı korur, temiz ve yeni kalmasını sağlar.

Yatağınızın üzerinde yakıcı ve yanıcı alet, madde (ütü, sigara vb.) 
kullanmayınız. Yatağınızı çok ıslak bezle veya ıslanmasına yol açacak bir 
uygulama ile temizlemeyin. Kumaş altına geçen sıvı yatağınızın visko 
kısmana zarar verebilir. Yatağınızın çok ıslanması halinde kuru bir havlu 
ile suyu iyice çektirdikten sonra saç kurutma makinesi ile derhal kurutun 
ve ürünü havalandırınız.

Visko malzeme hücre yapısı nedeniyle sıvı temasına son derece 
duyarlıdır. Malzeme sıvı aldığında ve bu sıvı yatağın içinde kaldığında 
ürünün hafıza özelliğinde belli bir miktarda bozulma olabilir. Sıvı 
temasından oluşabilecek deformasyonlar garanti kapsamı içerisinde 
değerlendirilemez.

Yatağınızı çamaşır suyu veya ağartıcı deterjanlarla kesinlikle 
temizlemeyin. Visko malzeme yıkanmaz. Ürün kılıfını çıkararak, etiketteki 
yıkama talimatı doğrultusunda temizleyebilirsiniz.
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ÖNEMLİ UYARILAR



Garanti süresi, ürün teslim tarihinden itibaren başlar.

ViskoLove, visko yataklarda 10 yıl orantılı garanti*, visko+yaylı yataklarda
5 yıl orantılı garanti*. Yataklar da kullanılan diğer tüm malzemeler için 
aşağıdaki hususlar** haricinde 2 yıl tam garanti verilmektedir.

* Yataklarda garanti ürün kılıfları hariç, ana dolgu malzemelerindeki 
çökmeye karşı (gözle görülür 2 cm’den fazla çökme) orantılı garanti 
kapsamındadır.

Orantılı Garanti:

5 Yıl Orantılı Garanti:
Visko+Yaylı yataklarda 2 yıl tam garanti,
3-5 yıl garanti her yıl için 1/3 oranında azalır.

10 Yıl Orantılı Garanti:
Visko yataklarda 2 yıl tam garanti,
3-10 yıl garanti her yıl için 1/8 oranında azalır.

** Yanlış ve normal dışı kullanımdan kaynaklanacak arızalar (kumaşın 
kesilmesi, yırtılması, devamlı surette ateşe maruz kalması, ıslatılması, 
visko veya süngerin yıkanması, uzun süre güneş altından bırakılması 
vb. durumlar).

Kullanma kılavuzuna uyulması şartıyla, yatak en ±2cm, boy ±2cm sınırları 
dışındaki değerlere sahip yataklar garanti kapsamı içerisindedir.

Yatak hijyenik bir üründür, üretim hatası haricinde değişim yapılmaz. 
Değişim yapılan ürünlerde ekstra kılıf ücreti tarafınıza yansıtılacaktır.
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GARANTİ ŞARTLARI



Garanti şartlarına uymayan durumlar.

Kullanım şekline uyulmadığında meydana gelen arızalar.

Ürüne zarar verebilecek madde ve gereçlerin kullanılması.

ViskoLove dışında bir firma ya da kişinin onarım, bakım yapması.

Nakliye veya taşıma sırasında meydana gelen hasarlar (tüketiciye 
teslimatı yapıldıktan sonra).

Hava şartlarına göre oluşan yumuşaklık, sertlik garantiye dahil değildir.
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Herhangi bir şekilde hasar görmüş ürünü teslim almayınız.

Roll Pack yataklar 1 yıl içinde açılmalıdır.

Garanti belgesi üzerindeki bilgilerin faturaya uygunluğunu kontrol ediniz.

Garanti belgesinin satıcı tarafından eksiksiz doldurulması ve arıza 
durumunda bu belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Garanti belgenizi ve faturanızı bir arada bulundurunuz. Servis bakım bu 
belgeler üzerinde belirtilen tarihler dikkate alınarak yapılır. Bu belgelerin 
gösterilmemesi durumunda üretim tarihi baz alınacaktır.

Satın aldığınız ürünlerin kullanımı ile ilgili daha ayrıntılı bilgiyi yetkili 
satıcınızdan alabilirsiniz.
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GARANTİ DIŞINDA KALAN DURUMLAR

ÖNEMLİ NOTLAR



Cinsi

Markası

Modeli

Ölçü

Üretim Tarihi

:

:

:

:

:

Yatak

VİSKO LOVE

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Ürün Bilgileri

Ünvan

Adres

Telefon

Fatura Tarihi ve No.

Teslim Tarihi

:

: 

:

:

:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Satıcı Firma

Ünvan

Adres
 

Telefon

Faks

E-Posta

:

:
 

:

:

:

Ural Medikal Ticaret Ve Pazarlama A.Ş.

Yavuz Selim Mh. Cumhuriyet Cd. No.72 Çavuşbaşı
34830 Kavacık, Beykoz / İSTANBUL

+90 216 479 81 12

+90 216 479 81 14

info@viskolove.com

İmalatçı Firma

İmalatçı Firma Onayı

Kaşe ve İmza Kaşe ve İmza

Yetkili Satıcı Onayı

GARANTİ BELGESİ  /  Firma ve Ürün Bilgileri



İyi Uykular...



www.viskolove.com


