
1. Completely open the zipper
of the main bag and carefully remove
your Lazysac inner bag within the
plastic wrap.

2. Remove the plastic 
wrap and keep the 
plastic out of the reach 
of children. Please 
keep the plastic wrap 
and the transport bag.

4. Open the zipper of 
sidepocket and takee 

out the Lazysac cover. 
The cover is packed in 

an environmental 
friendly cotton bag.

5. Take out the cover and 
open the zipper complete-

ly, until it resembles a 
figure-8. Make sure to lay 

the cover on the floor, 
face-down.

3. Give you Lazysac a 
massage and fluff it. It 
takes up to 72 hours 
for your Lazysac to 
reach its full volume.

7. Now it’s time to 
enjoy your Lazysac. 
Once in a while give it 
a fluff for long lasting 
comfort.

6. Place your inner bag onto 
the cover so that the zipper of 

the inner bag is horizontal.
Now pull over the cover and 

close the zipper. Pay attention 
to the middle of your cover 

(red marked), it should be 
parallel to the zipper on the 

inner bag.

Tip: You can accelerate 
the growth of your 
Lazysac by fluffing it 
regularly.

The compressed 
inner bag without 
plastic wrap.

COVER

LAST STEPS TO THE TOTAL COMFORT

Questions? Contact us at 
+1-888-8TARUJO or lazy@tarujo.com

2. Dùng dao cắt thông minh 
(SmartCutter) đi kèm, cẩn 
thận cắt và tháo bỏ lớp 
màng/ túi nylon ra.
Lưu ý: 
- Giữ lớp bọc nylon này 
tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ 
vì bọc nylon có thể gây ngạt 
thở.
- Giữ túi đựng LAZY để sử 
dụng về sau, nếu cần.

1. Mở hết cỡ dây khoá kéo của túi 
đựng LAZY, sau đó cẩn thận lấy 
phần TÚI LÓT LAZY được ép & hút 
chân không ra. 4. VỎ LAZY cũng 

được để kèm trong túi 
đựng và độc lập bên 

trong một túi nhỏ xinh 
xắn khác.  

5. Lấy VỎ LAZY ra và mở  
dây khoá kéo (zipper) hết 
mức cho tới khi bạn tạo 

được số 8 như hình. Đặt VỎ 
LAZY xuống sàn với mặt 
phải hướng xuống dưới.  

3. Tất cả LAZY đều 
được hút và ép chân 
không để giảm thiểu 
chi phí vận chuyển và 
lưu giữ, vì vậy có thể 
mất đến 2 tuần để hạt 
foam bên trong bung 
ra hết mức. 

7. Bây giờ là lúc bạn tận 
hưởng cảm giác “trên mây” 
cùng LAZYSAC.
Đừng quên thường xuyên lật 
qua lật lật lại ghế sau một 
khoảng thời gian sử dụng để 
duy trì sự thoải mái dài lâu.

6. Đặt TÚI LÓT lên trên LỚP 
VỎ. Đóng dây khoá kéo lại. 

Lưu ý: Đặt TÚI LÓT sao cho 
đường đánh dấu màu đỏ trên 
VỎ trùng với đường khoá kéo 

của TÚI LÓT.

MẸO: Bạn có thể đẩy 
nhanh quá trình bung ra 
của hạt foam bằng cách 
lật qua lật lại hoặc nhảy 
lên, đấm, đá... Càng tác 
động nhiều thì hạt foam 
càng nhanh bung ra và tạo 
cảm giác đầy đặn, êm ái.

TÚI LÓT (LINER) 
bắt đầu bung lên 
khi lớp màng nylon 
được tháo ra.

2 wks

VỎ LAZY (COVER)

CÁC BƯỚC ĐI TÌM “CẢM GIÁC TRÊN MÂY”

Thắc mắc hoặc hỗ trợ vui lòng liên hệ:
ĐT: 028.6656.3636 - 085.247.3636

Email: vn@taruco.com


