FI – YLEISKÄYTTÖOHJE AQUAPAC
Varoitus Takuu kattaa ainoastaan tämän Aquapacin, eikä sen sisälle mahdollisesti laitettuja esineitä. Suosittelemme,
että sisälle laitettavat esineet vakuutetaan erikseen.
Vedenpitävyys Mallistomme on testattu kansainvälisten vesitiiviysvaatimusten mukaan maailmanlaajuisesti
arvostetussa tutkimuslaitoksessa (Engineering Research Centre/ Imperial College, Lontoo). Aquapacin vesitiiviys
perustuu kuitenkin käyttäjän kykyyn avata ja sulkea suojapussi huolellisesti, sekä siihen ettei suojapussi ole
vahingoittunut ennen tai jälkeen käyttöä. Ole hyvä ja noudata kaikkia ohjeita huolellisesti. Täydellisen mielenrauhan
saavuttamiseksi suosittelemme, että tutustut hyödyllisiin ja ajan tasalla oleviin asiakaspalveluoppaisiimme. Jos teillä ei
ole Internetiä käytössänne, voitte pyytää tulostettua kopiota joko meiltä tai paikalliselta jälleenmyyjältänne. Ennen
jokaista käyttökertaa Tarkistaaksesi pussin vesitiiviyden sulje jokin arvoton esine pussin sisään ja upota pussi veden
alle altaaseen. Pussin sulkeminen Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni. Pyyhi pois kaikki lika tai hiekka, joka
saattaa häiritä tiivistettä. Jos pussisi sulkeutuu vivuilla, käännä ne aina kokonaan loppuun asti. Vipujen tulee kääntyä
loppuun asti. Jos ne eivät käänny, jokin estää tiivistettä sulkeutumasta. Pussin avaaminen Älä koskaan avaa
Aquapaciasi vedessä tai veden alla. Estääksesi veden pääsyn pussiin avatessasi sitä, ravista kaikki vesi pois pussin
päältä ja kuivaa pussi lopuksi pyyhkeellä. Pidä pussia suuaukko alaspäin, kun avaat sen. Jatkuva huolto Materiaali on
vahvaa mutta saattaa silti reikiintyä.Vältä iskuja, teräviä ja karkeita esineitä .
Materiaali Aquapacit valmistetaan monista eri materiaaleista. Pääosin eri muoveista, jotka tekevät pusseista
ruosteenkestäviä. Käytettyjä muoveja ovat esimerkiksi TPU, ABS, nylon ja polypropeiini. Aquapacit ovat 100% PVCvapaita. Äärilämpötilat Vaikka materiaali onkin UV-stabiloitua – mikä tarkoittaa, että pussin ei pitäisi haalistua tai
hajota – Aquapac ei suojele pussin sisältöä lämmöltä tai auringonvalolta. Pehmeä kotelomateriaali on toimivaa ja
joustavaa ilmanlämmöissä -40 ºC - +60 ºC (-40ºF - +140ºF), ja vedessä aina +40ºC saakka (+100ºF). Kosteus ja
kondensaatio Kosteassa ilmastossa pussin sisällä olevassa ilmassa tulee olemaan kosteutta. Kosteudenpoistotyynyt
imevät kosteutta pitäen pussin sisällön kuivana. Suosittelemme kosteudenpoistopussien käyttöä kaikissa
Aquapaceissa kosteassa ilmastossa. Varoitus Tuote ei ole lelu. Se saattaa sisältää pieniä osia, jotka saattavat aiheuttaa
tukehtumisvaaran alle 3-vuotiaille lapsille. Pidä pienet osat pois lasten ulottuvilta.
Valmistaja Aquapac International Limited, 7 Bessemer Park, 250 Milkwood Road, London SE24 0HG, United Kingdom.
Puhelin: +44 20 7738 4466. Kotisivut: www.aquapac.info

FI – TÄYSI 5 VUODEN TAKUU
Kenet takuu kattaa ja kuinka kauan? Takuu kattaa jokaisen kuluttajan, joka omistaa tuotteen. Takuu kestää viisi vuotta
siitä päivästä, kun ensimmäinen omistaja osti tuotteen uutena.
Mitä takuu kattaa ja mitä ei?
• Takuu kattaa kaikki viat materiaalissa tai työssä. Se ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta, eläinten
hyökkäyksistä, välinpitämättömyydestä, normaalista kulumisesta, Kehnosta huolehtimisesta tai kirjoitettujen ohjeiden
laiminlyönnistä (saatavilla osoitteesta www.aquapac.net).
• Takuu ei ole voimassa mikäli tutkiminen tai testaaminen näyttää, ettei väitettyä vikaa ole.
• Takuu kattaa vain tämän tuotteen, ei sen sisälle laitettavia esineitä.
EMME OLE VASTUUSSA MINKÄÄN SISÄLLE LAITETUN ESINEEN KORJAAMISESTA, KORVAAMISESTA TAI MISTÄÄN
MUUSTA VAHINGOSSA TAI SEURAUKSENA AIHEUTUNEESTA ERIKOIS/ MUUSTA VAURIOSTA. JOTKIN ALUEET TAI
OSAVALTIOT EIVÄT SALLI VAHINGOSSA TAI SEURAUKSENA AIHEUTUNEEN VAHINGON POISSULKEMISTA, JOTEN
YLLÄMAINITUT RAJOITTEET TAI POIKKEUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.
Mitä me teemme korjataksemme ongelman? Korjaamme jokaisen tuotteen, jossa ilmenee vikaa materiaalissa tai
työssä tuotteen takuuaikana. Mikäli tuotteen korjaaminen ei ole mahdollista korvaamme sen joko uudella tuotteella
tai hyvitämme siitä maksetun alkuperäisen hinnan - oman valintasi mukaan. Hyvitämme sinulle myös kaikki

aiheutuneet lähetyskulut, jotka aiheutuivat viallisen tuotteen palautuksesta. Tämä on ainoa ilmoitettu takuu, ainoa
vastuumme ja ainoa hoitokeino mille tahansa ilmenneelle vialle. Emme ole missään tapauksessa vastuussa
suuremman summan hyvittämisestä kuin tuotteen alkuperäinen hinta ja katetut lähetyskulut. Miten saat
takuupalvelua? Löydät selkeät ohjeet sivultamme www.aquapac.info. Etsi etusivulta linkkiä asiakaspalveluun
(Customer Service). Voit myös kirjoittaa meille: Aquapac International Limited, 7 Bessemer Park, 250 Milkwood Road,
London SE24 0HG, United Kingdom. Mitä sinun pitää tehdä pitääksesi takuun voimassa? Sinun tulee toimittaa meille
todiste tuotteen ensimmäisestä ostopäivästä. Suosittelemme, että liität ostoskuittisi tähän lappuun. Jos myyt tämän
tuotteen takuun ollessa voimassa, tulisi sinun toimittaa uudelle omistajalle molemmat, sekä tämä lappu että kuitti.
Muussa tapauksessa hän ei välttämättä saa takuupalvelua. Miten osavaltiolaki vaikuttaa tähän takuuseen?
TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA. SINULLA SAATTAA OLLA MYÖS MUITA OIKEUKSIA, JOTKA
VAIHTELEVAT OSAVALTIOITTAIN JA ALUEITTAIN.

