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K E S K E I S E T  A S I A T

Onnea ja  hyv iä  un ia 

Huoltovä l i t

Vuoteen huol taminen

Pesu-  ja  va ihtovä l i t

Pat jan puole t

Joustosälepohja

V inkkejä  parempaan uneen

Huomio i  o ikeat  nukkumisasennot

Takuu
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...yhdestä elämäsi parhaasta valinnasta! Olet päättänyt panostaa hyvään uneen 
ja sitä kautta parannat elämänlaatuasi joka päivä. Kädessäsi oleva huoltokirja on 
tehty sinulle, jotta osaat pitää huolta vuoteestasi parhaalla mahdollisella tavalla. 
Unihygienia ja -ergonomia ovat asioita, jotka paranevat, kun panostat laatuun 
ja vuoteesi säännölliseen huoltoon. Huoltokirjan avulla hoidat tuotteita oikein ja 
näin pidennät niiden käyttöikää ja -mukavuutta. Nukut kolmasosan elämästäsi, 
joten mikset nukkuisi hyvin? Yli 30 vuoden tuotekehityksellä ja uniasiantuntijana 
olemme toteuttaneet tämän tietopaketin, jotta valmistamamme vuode palvelisi 
sinua mahdollisimman pitkään ja hyvin. Olet matkalla parempaan uneen... 

Kauniita Unia!

Onneksi olkoon...
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Vuoteen toimituspäivä ____  .  ____  . 20 __

Patjan toimituspäivä ____  .  ____  . 20 __

Petauspatjan toimituspäivä ____  .  ____  . 20 __ 

Tyynyn toimituspäivä ____  .  ____  . 20 __   ____  .  ____  . 20 __

 ____  .  ____  . 20 __  ____  .  ____  . 20 __

Peiton toimituspäivä ____  .  ____  . 20 __  ____  .  ____  . 20 __

 ____  .  ____  . 20 __  ____  .  ____  . 20 __

H Y V Ä T  U N E T  A L K O I V A T

Petauspatjan kuosi on pesty ____  .  ____  . 20 __  ____  .  ____  . 20 __

 ____  .  ____  . 20 __  ____  .  ____  . 20 __

 ____  .  ____  . 20 __  ____  .  ____  . 20 __

Tyyny on pesty ____  .  ____  . 20 __  ____  .  ____  . 20 __

 ____  .  ____  . 20 __  ____  .  ____  . 20 __

 ____  .  ____  . 20 __  ____  .  ____  . 20 __

 ____  .  ____  . 20 __  ____  .  ____  . 20 __

Peitto on pesty ____  .  ____  . 20 __  ____  .  ____  . 20 __

 ____  .  ____  . 20 __  ____  .  ____  . 20 __

 ____  .  ____  . 20 __  ____  .  ____  . 20 __

 ____  .  ____  . 20 __  ____  .  ____  . 20 __

H U O L T O V Ä L I T

Merkitse tähän, milloin olet viimeksi pessyt tai vaihtanut patjasi, petauspatjasi, tyynysi, peittosi tai 
vuoteesi alustan. Seuraavilta sivuilta selviää vuoteen eri osien suositellut huolto- ja pesuvälit. 
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Näiden ohjeiden avulla pidennät vuoteesi käyttöikää, huolehdit vuoteen hygieniasta 
sekä parannat nukkumismukavuuttasi. Anna vuoteen tuulettua ennen petaamista. 
Yön aikana kehosta haihtuu kosteutta, joka imeytyy vuoteeseen.

H U O L T O - O H J E E T

VINKKI! 
Oikein tehdyt huoltotoimenpiteet pidentävät vuoteen vaihtoväliä.

Tyynyliinan pesu 2 krt  / vko Tyynyn pesu 4 krt  / 12 kk

Lakanoiden pesu 1 krt  / vko Peiton pesu 1 krt  / 12 kk

Petauspatjan suojan pesu 1 krt  / kk Petauspatjan kuosin pesu 2 krt  / 12 kk



[ 6 ]

Tyynyt
Noudata tyynyssä olevaa pesuohjetta. Unikulman pallokuitutäytteiset tyynyt voi-
daan pestä 60 asteessa. Tyyny kannattaa pestä kolmen kuukauden välein. Hiuk-
sista ja kasvoista irtoaa  tyynyyn ihosolukkoa, kosmetiikkaa ja hikeä. Nämä luovat 
oivan alustan pölypunkkikannalle. Tyyny kannattaa vaihtaa kahden vuoden välein ja 
peseminen kannattaa tehdä säännöllisesti. Pallokuitua sisältävät tyynyt kannattaa 
kuivattaa kuivausrummussa tai tasokuivata muutaman päivän ajan, jotta ne säilyt-
tävät muotonsa. Astro-tyynyn täytettä ei saa pestä, täytteen voi imuroida. 

Lakanat
Noudata lakanoissa olevia pesuohjeita. Pölypunkit kuolevat yli 60 asteen pesus-
sa. Premi-huuhteluaine antaa suojan lakanoille kahdeksi kuukaudeksi pölypunkki-
kantoja vastaan. Lakanat kannattaa pestä viikon välein tai jopa useammin. Mitä 
useammin peset lakanoita sitä parempana saat pidettyä vuodehygienian. Nenän 
tukkoisuus sekä silmien rähmiminen saattaa vähentyä.

Peitot
Noudata peitossa olevaa pesuohjetta. Pese peitto ainakin kerran vuodessa tai use-
ammin. Anna peiton tuulettua aina unien jälkeen, jotta kosteus haihtuu niin peitos-
ta kuin vuoteesta: jätä vuode aamuisin petaamatta ainakin hetkeksi. Käytä kesällä 
kevyttä peittoa ja talvella paksua, pese peitot vaihdon yhteydessä.

V U O T E E N  H U O L T A M I N E N

VINKKI! 
Pöyhi tyyny kuivana ja erottele täytteet. Käytä kuivausrumpua jos mahdollista. Pallokui-
tua sisältävät tyynyt kannattaa laittaa vetoketjusta hakaneulalla kiinni kankaaseen, ettei 
vetoketju aukea pesussa. Noudata tuotteen pesuohjetta.
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Petauspatja
Noudata petauspatjassa olevaa pesuohjetta. Petauspatjan sisustaa ei voi pestä, 
mutta petauspatjan päälliskankaan voi pestä vesipesussa 60 asteessa. Älä käy-
tä kuivausrumpua! Petauspatjan täytteen voi imuroida ja tuulettaa. Petauspatjan 
päälliskangas pitäisi pestä kaksi kertaa vuodessa. Unikulman kankaat ovat esipes-
tyjä. Noudattamalla pesuohjeita kankaat eivät kutistu. Pesun jälkeen päälliskangas 
pitää venyttää kosteana oikeaan mittaansa. Tuotevalikoimastamme löytyy myös 
kätevä SteadyBody -suoja, joka lakanan ja petauspatjan välissä estää jonkin ver-
ran kuona-aineiden imeytymistä itse petauspatjaan, mutta ei kokonaan. Suojankin 
kanssa päälliskankaalle suositellaan pesua.

Vaihda petauspatja viiden vuoden välein. Usein patjan sisus muuttaa muotoaan 
ajan kuluessa kohdista, jotka kuluvat eniten (olkapää ja lantionseutu). Näin ollen 
sisus menettää kimmoisuutensa sekä parhaan toimintakykynsä. Vaihtaessasi pe-
tauspatjan uuteen koko vuoteesi nukkumismukavuus paranee jälleen. Käytä pe-
tauspatjansuojaa ja pese se noin kuukauden välein.

Petauspatjan kääntäminen
Petauspatjaa kannattaa kääntää ylösalaisin ja ympäri ajoittain huomioiden
petauspatjan rakenne. (kts. alta poikkeukset)

Kennotettu materiaali
- kennomainen puoli ylöspäin petauspatja on pehmeämpi.
- tasainen puoli ylöspäin petauspatja on napakampi.



[ 8 ]

Air-O-Bed
- tarkoitettu käytettäväksi siimapuoli ylöspäin.
- siiman rakenne on kaareva, petauspatja pysyy paremmin paikoillaan kun
  nämä kaaret osoittavat pääpäätyyn.
- siimaa saa taittaa vain pituussuunnassa.

Air-O-Spring
- tarkoitettu käytettäväksi siimapuoli ylöspäin. Merkattu tarralla.

jalkopää pääpuoli
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Patja
Suosittelemme vaihtamaan patjan noin kymmenen (10) vuoden välein erityisesti 
hygieniasyistä ja vartalon mahdollisten muutoksien takia vastaamaan tämän het-
kistä tilannetta.

Sinun ja patjasi välissä ovat lakanat ja petauspatja, mutta kehostasi poistuva kos-
teus ulottuu myös patjaan ja vaikuttaa näin ollen pinnassa oleviin materiaaleihin. 
Materiaalit kuluvat ja menettävät kimmoisuutensa. Patja saattaa näyttää ulkoises-
ti hyväkuntoiselta, mutta kaikki kuona ja lika ovat patjan sisällä. 

Patjaa kannattaa kääntää puolivuosittain niin, että pääpääty ja jalkopääty vaihta-
vat paikkaa. Räätälöidyn patjan pääpääty ja jalkopääty ovat peilikuvia toisistaan ja 
niiden paikkaa voi vaihtaa.

Ihmiskeho muuttuu kymmenessä vuodessa huomattavasti. Kehoon vaikuttavia 
asioita on monia esimerkiksi liikunta ja työergonomia. Kymmenen vuotta on väli, 
jolloin kannattaa päivittää kehon kaavakuvat UnikLab-mittalaitteella ja tarkastuttaa 
asiantuntijalta, soveltuuko patja edelleen sinun kehollesi. Suosittelemme ergonomis-
ta säädettävää joustosälepohjaa vuoteesi alustaksi.

VINKKI! 
Patjan kunnon voit tarkistaa helpolla testillä, jos patjaan tuntuu syntyneen pai-
nauma. Aseta harjanvarsi poikittain patjan niille kohdille, joista se näyttää kuluneen 
eniten (olkapää, lantio). Mittaa senttimetrit harjanvarren alareunasta painuman 
syvimpään kohtaan. Jos painuma on yli 2,5 cm, suosittelemme patjan vaihtoa.
Yön nukuttuasi, aamuisin patjassa on suuremmat painaumat kuin iltapäivällä. Ke-
hon haihduttama kosteus imeytyy materiaaleihin pakottaen ne painumaan kasaan. 
On tärkeää antaa vuoteen olla auki pedattuna aamupäivän.

2,5 cm
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P A T J A N  P U O L E T

Patjakuosin yläpinnassa on antibakteerinen Tec-kangas. Kangas on joustavaa ma-
teriaalia, jotta jousistosta saadaan suurin hyöty nukkumismukavuuteen. Kangas 
myötäilee vartaloa optimaalisesti. Patjan pinnassa oleva tarra kertoo patjan tason 
ja kenelle se on tehty. Tarra voi olla joko jalkopäädyssä tai pään alla, sillä patja on 
valmistettu symmetrisesti; patjan kummatkin päät ovat peilikuvia toisilleen. Muista 
kääntää patjaa 180 astetta puolen vuoden välein. Jos yhtenäiseen leveään pat-
jaan on valmistettu yksilölliset jousistot kahdelle nukkujalle, patjaa käännettäessä 
myös nukkujan paikka vaihtuu. 

Oikea puoli ylöspäin

Väärä puoli ylöspäin
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Jälkisäädettävällä joustosälepohjalla pystytään vaikuttamaan vuoteen tuki-ominai-
suuksiin. Joustosälepohjalla saadaan joustinpatjasta ja petauspatjasta vielä enem-
män kehoa myötäilevät kuin esimerkiksi normaalilla sälepohjalla. Joustosälepohjan 
säädettävyyden ansiosta vuoteen nukkumismukavuus säilyy kehon painonvaihte-
luista huolimatta. Kaikissa Unikulman tuotteissa on jälkisäädettävä joustosälepoh-
ja, jolloin vuoteestasi saadaan monipuolisempi ja tarpeitasi myötäilevä kokonai-
suus.

Sälepohjaa voidaan säätää tarvittaessa napakammaksi tai pehmeämmäksi. Esi-
merkiksi raskauden aikana sälepohjan merkitys on huomattavan suuri. Painon 
lisääntyessä patjan joustavuuteen voidaan vaikuttaa säätämällä säleet napakam-
malle. Vastaavasti painon vähentyessä vuoteesta saadaan pehmeämpi. Ihmisen 
selkärangan, nivelten ja lihaksiston tilanne ei ole aina vakio, vaan ajoittain on jak-
soja, joiden aikana saattaa esiintyä selkä-, olkapää- tai lonkkakipuja. Muutokset 
kuuluvat normaaliin elämään. Pohja antaa vuoteeseen säätömahdollisuuden, jolla 
kipujaksoja voidaan lyhentää ja lihasten palautumista nopeuttaa.

Pohja koostuu joustosäleistä, jotka on asetettu kumitupein kiinni kehikkoon. Keskivartalon 
alle jäävällä alueella on säätösäleitä, jotka koostuvat kahdesta päällekkäin asetetusta sä-
leestä ja niitä kiinnipitävästä muovisesta säätöpalasta. Joustosäleet toimivat lehtijousen 
tavoin, kun ne ovat kiinni toisissaan (säätöpalat sängyn ulkoreunoilla), säleet ovat napa-
kimmillaan. Säätöpalojen ollessa aivan sängyn keskellä on säätö pehmeimmillään.

Suosittelemme pitämään säädöt tehdasasetuksella (kuva 1) ja säätämään niitä 
vasta tarpeen vaatiessa. Säädöillä voidaan saada aikaiseksi joustoa ja tukea kes-
kivartalon alueelle.

Nämä ohjeet koskevat myös Unikulman moottoroidun alustan säätösäleitä. Ennen 
kuin asennat joustosälepohjan sängyn kehikkoon, poista sängyn vanha sälepohja.

J O U S T O S Ä L E P O H J A

Oikea puoli ylöspäin

Väärä puoli ylöspäin
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Joustosälepohjan säätöohjeet
• säädä max. 5-10 cm kerrallaan
• totutteluaika uusiin säätöihin on n. 1-2 vkoa, 
   jonka aikana muita muutoksia ei kannata tehdä
• tarvittaessa ota yhteyttä sinua palvelleeseen myyjään tai lähimyymälään.
• säädä säätöpohja symmetrisesti molemmin puolin.
• runkojoustinpatjassa säädöt tulee tehdä molempiin päihin.
• joustosäleiden määrä vaihtelee vuodemalleittain.

Napakammalle

Pehmeämmälle
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Hartiaseudun säätäminen
• tarkista tyynyn korkeus (kts. sivu nukkumisasennot)
• säädä lantion alta säleitä pehmeämmälle/joustavammalle
• jos ylläolevat säädöt eivät riitä, käännä hartian alta 2-3 sälettä ympäri.

Pääpääty
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Anna vartalollesi aikaa tutustua täysin uuteen nukkuma-asentoon. Suosittelemme 
kyljellään tai selällään nukkumista. Vältä vatsallasi nukkumista niskan ja selkäran-
gan kiertymisen vuoksi. Sinun kannattaa kiinnittää huomiota tyynyysi, tyynyn teh-
tävä on tukea päätäsi rentouttaen kaulan ja hartiaseudun jännitystä. Liian korkea 
tyyny jättää lihakset jännitystilaan eikä muu vartalo pääse rentoutumaan. Useim-
miten yksi hyvä tyyny riittää! Käytä hengittäviä materiaaleja petauspatjassa, peit-
teissä ja lakanoissa.

•  Älä syö raskaasti ennen nukkumaanmenoa. Kevyet salaatit, maitotuotteet ja 
 hedelmät ovat suositeltavia iltapaloja. 

•  Vältä piristäviä juomia, lääkkeitä ja alkoholia ennen nukkumaan menoa. 
 Ne heikentävät unen vaiheita ja unen laatua.

•  Tee makuuhuoneestasi omaan makuusi täydellinen ja mahdollisimman mukava  
 paikka. 

•  Huolehdi ennen nukkumaanmenoa ilmanvaihdosta. Tuuleta ja pidä makuuhuone 
 puhtaana ja viileänä.

•  Noudata säännöllistä unirytmiä - se kannattaa! Unesi on silloin tehokkainta. 

•  Valo vaikuttaa melatoniinin eli unihormonin eritykseen. Se käynnistää ja ylläpitää 
 untasi. Huolehdi makuuhuoneesi pimennyksestä ja anna oman unirytmisi toimia
  eduksesi.

•  Jos sinua närästää tai kuorsaat, voit nostaa pääpuolta 2-10 cm:llä. 

•  Mikäli kuorsaat rajusti, heräät usein hikisenä tai olet päivisin selittämättömän  
 väsynyt, selvitä mahdollisen uniapnean mahdollisuus oman lääkärisi kanssa. 
 Uniapnea kannattaa hoitaa kuntoon.

•  Kevyt liikunta illalla/päivänkin aikana edesauttaa laadukasta unta. 
 Raskaan liikunnan jälkeen suositellaan 2-3h rauhoittumista.

VINKKEJÄ PAREMPAAN UNEEN
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HUOMIOI OIKEAT NUKKUMA-ASENNOT

Hyvä asento
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Suositeltava 
nukkumisasento, 
jossa vartalo 
rentoutuu.

Alempi olkapää on 
työntynyt eteenpäin 
sekä rintarangassa 
on lapojen kohdalla 
voimakas  kierto. 
Hartianseutu ja sel-
käranka eivät pääse 
rentoutumaan.

Selkäranka on 
hyvässä asennossa, 
kun olkapäällä 
on riittävästi tilaa. 
Vartalo rentoutuu.

Hartian, lantion ja 
lonkan alueella  
on lihasjännityksiä.

Hyvä asento

Huono asento

Huono asento
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VA
TS

A-
AS

EN
TO

TY
YN

YN
 S

ÄÄ
TÖ

Liian korkea tyyny 
taivuttaa lanne- ja rinta-
rankaa huonoon asen-
toon. Se myös hankaloit-
taa hengittämistä sekä 
edesauttaa kuorsausta. 
Korkea tyyny aiheuttaa 
niskan, hartian ja 
selkärangan alueelle 
lihasjännityksiä. 

Selkärangan kiertyminen 
aiheuttaa lihasjännityksiä 
koko rangan alueelle, 
jolloin vartalo ei pääse 
rentoutumaan täydelli-
sesti.

VINKKI! 
Asennon tukemiseksi voit käyttää tyynyjä. Esim. tyyny vasten rintakehää helpottaa
kyljellään nukkumista. Tyyny tai peitto polvien välissä helpottaa kylkiasentoa.

Huono asento

Huono asento
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Takuun voimassaoloaika alkaa toimituspäivästä ja koskee vain alkuperäistä omista-
jaa. Jos  patjasi on yksilöllisesti sinulle valmistettu, patja ei sovi toiselle henkilölle. Sen 
kestävyys voi heiketä esimerkiksi raskaammalla nukkujalla. Takuuaika jousistolle ja 
joustinrungolle on 10 vuotta toimituspäivästä ja yksi vuosi tekstiileille ja sijauspatjoil-
le. Takuu kattaa takuuaikana ilmenneet raaka-aine- ja valmistusviat. Joustinpatjojen 
ja runkojoustinpatjojen takuu kattaa jousiston ja puuosien rikkoutumisen.

Takuu ei kata virheitä, jotka ovat aiheutuneet tuotteen virheellisestä tai huolimatto-
masta käsittelystä, asennusvirheestä tai HUOLTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ. Takuu 
ei myöskään kata normaalia kulumista eikä jousiston normaalia pehmentymistä 
(< 2,5 cm). Takuu ei sisällä ostohinnan palautusta. Ensisijaisesti Unikulma pyrkii 
korjaamaan tuotteen. Mikäli tuotetta ei pystytä korjaamaan, Unikulmalla on oikeus 
korvata tuote uudella vastaavalla. Huom! Takuukorjaus tai -vaihto ei pidennä alku-
peräistä takuuaikaa.

Vikatapauksessa
Ilmoitus viasta on tehtävä Unikulmalle VÄLITTÖMÄSTI vian havaitsemisesta. Il-
moituksen jälkeen Unikulma päättää, miten vika todetaan. Tuote joko toimitetaan 
Unikulmalle, tuote käydään tarkastamassa asiakkaan luona tai Unikulmalle toimi-
tetaan valokuva viallisesta tuotteesta. Ostajan on esitettävä Unikulmalle tuotteen 
ostokuitti. Unikulma korjaa tuotteen ensitilassa. Korjausaika riippuu vian laadusta.

Ergonomiaturva
Unikulma myöntää erikoisetuna Sinun ja Uniikki -tason patjojen ostajille ergono-
miaturvan. Ergonomiaturva myönnetään ainostaan tuotekokonaisuudelle, johon 
kuuluu em. Sinun ja Uniikki -tason patjat, joissa on Unikulman aito petauspatja, sää-
dettävä Unikulman joustosälepohja sekä Unikulman ergonominen tyyny (Hybrid1, 
Hybrid2 tai Astro). Ergonomiaturva on voimassa kolme (3) kuukautta vuoteen toi-
mituspäivästä. 

T A K U U
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Kolmessa kuukaudessa niin vuode kuin vuoteen omistaja mukautuvat uuteen ergo-
nomiseen tilanteeseen ja lisääntyneeseen nukkumismukavuuteen.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä myyjään kolmen (3) kuukauden aikana vuo-
teen toimituspäivästä. Tarvittaessa teemme muutoksia kokonaisuuteen tai 
annamme säätöohjeita joustosälepohjalle (katso sivut 11-13). Kolmen kuukau-
den kuluttua toimituspäivästä, emme takuun puitteissa toteuta enää nukku-
misergonomiamuutoksia vuoteeseen. 

Joustinpatja  10 v Moottorialustan elektroniikka 2 v

Patjanalusta (jenkkisänky)  10 v Kaukosäädin 2 v

Runkojoustinpatja  10 v Moottorialustan runko 10 v

Astro / Eliksiiri -patja  1 v Ergonomiaturva (Sinun ja Uniikki)   3 kk

Petauspatja  1 v Peitot ja lakanat 1 v

TAKUUAJAT



[ 19 ]

M O O T T O R I V U O D E
Mikäli sinulla on ongelmia moottorivuoteen toiminnan kanssa, tarkista yleisimmät 
syyt, josta häiriöt voivat johtua. Mikäli ongelma ei ratkea ota yhteyttä lähimpään 
myymäläämme.

• Irroita virtapiuha(t) ja tarkista, että kaikki johtoliitännät ovat tiukasti kiinni, 
myös moottori/-hierontakoneistoissa.

• Tarkista pattereiden virta.

• Joissakin malleissa on lapsilukko joka voi vahingossa mennä päälle, tällöin 
yleensä toimii hieronnat, mutta nostomoottorit eivät. Kts. ohjeet mahdollisen 
lapsilukon poistamisesta moottorivuoteen erillisistä ohjeista.

• Tarkista, että taajuus ei ole katkennut. Kts. taajuksien säätöohjeet moottori-
vuoteen erillisistä ohjeista.

Ethän kuormita moottorivuoteen päitä, niiden ollessa nostettuna!
Moottorivuoteen alla leikkiminen saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.
Huomioithan, että jousiston hienostunut rakenne saattaa myös vahingoittua 
vuoteessa hypittäessä.
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