Eredeti Stiefel-termék
A TERMÉK MEGNEVEZÉSE: kaparós térkép poszterek
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
BEVEZETŐ
Kedves Vásárlónk!
Köszönjük, hogy termékünket választotta! Kívánjuk, hogy termékünk használatában örömét
lelje és az teljes mértékben megfeleljen elvárásainak. Ezt a használati útmutatót azért állítottuk
össze, hogy lehetővé tegyük termékünk alapos megismerését és biztonságos használatát. A
használati útmutató a termék kiegészítő részét képezi, ezért a használati útmutatót a termék
használatakor tartsa mindig kéznél. Ha másoknak átadja a terméket, adja vele a használati
utasítást is.
Ezt a terméket érvényes szabványok alapján tervezték és kivitelezték, így rendeltetésszerű
használat esetén biztonságosan alkalmazható. Bármilyen más használat, vagy a használatra
vonatkozó biztonsági szabályok be nem tartása "nem rendeltetésszerű használatnak" minősül,
amely a jótállás és szavatosság megszűnését vonja maga után. A gyártó ez esetben nem vállal
felelősséget a bekövetkezett károkért.
Ha kisebb eltérést tapasztal az itt leírtak és a tulajdonában lévő termék között, kérjük vegye
figyelembe a termék állandóan fejlesztését és tökéletesítését. Amennyiben kétségei
merülnének fel a termék helyes alkalmazását illetően, kérem forduljon Vevőszolgálatunkhoz!
Jó munkát!

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
Kérjük a terméket csak rendeltetésének megfelelően, azaz falitérképként
használja! Bármely más, a kezelési utasításban fel nem tüntetett használat
veszélyes lehet, valamint károsíthatja a terméket is és a gyártó általi jótállás
(szavatosság) elvesztését vonja maga után.
Csecsemők, háziállatok, illetve olyan - belátási képességükben korlátozott személyek, akik a terméket nem rendeltetésének megfelelően használják (pl.
szájukba veszik) megsérthetik vele magukat, illetve a terméket is
megrongálhatják.
Tűzvédelmi előírás: a terméket ne tegye ki nyílt láng hatásának, mert az
meggyulladhat.

A TERMÉKRŐL
A termék 1 db-os kiszerelésben kerül forgalmazásra műanyag, vagy papírcsőben. A terméken
a STIEFEL EUROCART KFT. feliratnak, EAN kódnak és a STIEFEL logónak szerepelnie kell.
150 grammos műnyomó papírból, fóliázott kivitelben, lekaparható ezüst, vagy arany felületi
réteggel készül. A lekaparás után is használható, ideális dekoráció otthonokba, irodákba.
TÁROLÁS ÉS HOSSZABB IDEIG TÖRTÉNŐ ÁLLÁS
1) A terméket a -15 °C alatti és a +30 °C feletti tartós tárolás károsíthatja.
2) Megfelelő körülmények között a termék hosszabb ideig károsodás nélkül tárolható.
3) Ne tegye ki tartósan erős napsütésnek, mert a színek kifakulhatnak.
KARBANTARTÁS
1) A termék különösebb karbantartást nem igényel.
2) A termék enyhe szennyeződése esetén portalanítsuk.
FIGYELMEZTETÉS
A termék szerzői jogi védelem alatt áll! Sokszorosítása, tartalmának módosítása és
egyéb üzletszerű felhasználása (a szabad felhasználás eseteit kivéve) csak a GYÁRTÓ
előzetes írásos engedélyével történhetnek!

A termékkel kapcsolatos bármely kérdés vagy probléma esetén kérem forduljon
Vevőszolgálatunkhoz, melynek elérhetőségei:
STIEFEL EUROCART KFT.
Telefon: +36 1 4152010
E-mail: iroda@stiefel.hu

