Mr.Profi karcmentesítő készlet
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetésszerű használatával kapcsolatban. Üzembe
helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is! Ha továbbajándékozza vagy kölcsönadja a terméket, mellékelje
hozzá az útmutatót is.
TERMÉKISMERTETÉS
Ezzel a javítókészlettel gyorsan, egyszerűen és hatékonyan távolíthatja el a karcolásokat és elszíneződéseket a gépjárművek festett felületeiről. A Mr. Profi
készlettel rengeteg pénzt spórolhat a lakksérülések javíttatásán. Használhatja a különféle karcmentesítő filctollakal végzett javítások kifényesítésére is. A
javítókészlet klasszikus és metálfényezésen egyaránt használható. A Mr. Profi javítókészlet gyorsan, egyszerűen és hatékonyan távolítja el a karcolásokat
és elszíneződéseket a gépjárművek festett felületeiről. Használható autók, motorkerékpárok, lakókocsik, hajók stb. festett felületein. A két féle speciális
pasztával eltávolíthatja mind sekély, mind a mély barázdákat, amelyek még nem hatolnak át az alapfestéken.
HASZNÁLAT
Vigye fel a Mr. Proﬁ Polish (A tubus) hatóanyagot a sérült felületre és nagyjából 1 - 2 percig körkörös mozdulatokkal, enyhén rányomva fényesítse a
felületet a fehér kendővel. Ezután vigye fel a Mr. Proﬁ Finish (B tubus) pasztát a felületre és törölje fényesre a kék kendővel. A durvább karcolásokat és
környéküket csiszolja le a finom szemcséjű csiszolópapírral. Vigyázzon, ne csiszolja le az alafestéket. Szükség esetén ismételje meg a kezelést. A készlet
nem alkalmas az alapfestéket meghaladó mély repedések kezelésére.
A készlet tartalma: 1 x Mr. Profi Polish (A) tubus 25g, 1 x Mr. Profi Final (B) tubus 25g, 5x finom csiszolópapír, 3 x fehér cellulóz kendő, 1 x kék mikroszálas kendő.
Figyelmeztetés: A Mr. Profi javítókészletet kizárólag az útmutatónak megfelelően alkalmazza. Fényes és matt felületen is alkalmazható.
FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK:
Tárolás: a terméket gyermekektől elzárva, száraz helyen tárolja. A kipárolgó gőzök irritálhatják a szemet és a légzőszerveket.
A gőzök meggyulladhatnak, tüzet vagy robbanást okozhatnak.
Mellékhatások szembe kerülés esetén: A termék oldatai, gőzei irritáló hatásúak és fájdalmat, könnyezést, kipirosodást és duzzanatot okozhatnak,
amelyek szúró fájdalmat okozhatnak a szemben.
Elsősegélynyújtás szembe kerülés esetén:
Ha a hatóanyag szembe került, azonnal öblítse ki bő vízzel. Ha a probléma továbbra is fennáll azonnal forduljon orvoshoz.
Mellékhatások bőrrel való érintkezés esetén:
A hosszantartó vagy többszöri bőrrel való érintkezés a bőr kiszáradását okozhatja, amelynek következtében irritálhatja a bőrfelületet és esetlegesen dermatitist (bőrkiütés) okozhat.
Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezés esetén: Ha a hatóanyag bőrrel érintkezett, mossa le szappanos vízzel. Kenje be hidratáló krémmel a
felületet.
Mellékhatások a gőzök hosszú ideig tartó belélegzése esetén: Fejfájás, szédülés, hányinger, vérnyomáscsökkenés, pulzusszám változás és mérgezés. Az anyag hosszú ideig tartó belélegzése egészségre ártalmas lehet!
Elsősegélynyújtás: Menjen ki szabad levegőre és lélegezzen mélyeket.
Mellékhatások lenyelés esetén: Az anyag lenyelése egészségre ártalmas, akár halálos kimenetelű lehet!
Má leptavé účinky, může způsobit vážné a trvalé poškození sliznice úst, jícnu a žaludku.
Elsősegélynyújtás lenyelés esetén: Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz, és vigye magával az útmutatót is.
Környezetvédelem
A termék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai
szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi
egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes
helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.
Szerviz
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati
útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.
A garancia nem vonatkozik
A rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra. A nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás,
tárolás stb.). Külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.). A termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében
keletkezett mechanikus sérülésekre. A nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során fellépő meghibásodásokra. A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A forgalmazó fenntartja a jogot az útmutató megváltoztatására a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges
nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.
Az útmutató elektronikus változatban letölthető a www.tvproducts.hu oldalról.

