Ostrzeżenie – gwarancja obejmuje wyłącznie futerał AQUAPAC, nie jego zawartość. Dlatego zaleca się dodatkowe
ubezpieczenie przedmiotów i urządzeń umieszczanych w futerale.
Wodoodporność – Nasze produkty zostały przetestowane pod katem międzynarodowych standardów wodoodporności
przez uznanych ekspertów z Imperial College w Londynie. Jednakże szczelność Twojego futerału zależy przede
wszystkim od jego właściwej i zgodnej z instrukcja eksploatacji, polegającej na przestrzeganiu wymienionych w niej
zasad użytkowania i konserwacji, prawidłowego zamykania i otwierania oraz od tego czy nie zostanie uszkodzony,
zarówno przed, jak i w trakcie eksploatacji. Dlatego przed rozpoczęciem eksploatacji zakupionego produktu należy
zapoznać się z załączona instrukcja użytkowania i postępować zgodnie z zamieszczonymi w niej zasadami. W razie
jakichkolwiek wątpliwości prosimy zapoznać się że szczegółowymi poradami dla użytkowników, zamieszczonymi na
stronie: www.aquapac.net . W przypadku braku dostępu do Internetu, sugerujemy kontakt z lokalnym dystrybutorem z
prośba o ich wydruk.
Przed każdym użyciem – należy sprawdzić czy futerał nie utrącił szczelności. Wykonanie prostego testu
„bąbelkowego” umożliwi unikniecie zniszczenia lub zamoczenia przedmiotów umieszczonych wewnątrz. Test polega
na całkowitym zanurzeniu zamkniętego i pustego futerału w
dowolnym pojemniku wypełnionym woda.
Zamykanie futerału – upewnij sie, że wszystkie części
futerału są prawidłowo zamocowane. Na powierzchniach
styku, elementów klamry zamykającej Aqua Clip może się
zbierać brud lub piasek, zmniejszając jej szczelność, dlatego
każdorazowo przed zamknięciem należy ja skontrolować i
dokładnie oczyścić. Jeżeli Twój futerał jest wyposażony w
klamrę Aqua Clip zamykaną na dźwignie, zawsze należy
skontrolować, czy zostały on przekręcone do końca.
Dźwigienki zamykające powinny się poruszać bez oporów,
pod warunkiem, że wewnątrz klamry nie znajduje się nic, co
mogłoby je blokować.
Otwieranie futerału – Nigdy nie otwieraj futerału
AQUAPAC w wodzie lub pod wodą. Aby zapobiec dostaniu
się wody do środka w czasie otwierania, najpierw otrząśnij futerał z wody, a potem wytrzyj go ręcznikiem. Zawsze
otwieraj futerał zwrócony klamra zamykająca do dołu.
Użytkowanie – materiały, których używamy do produkcji futerałów charakteryzują się wysoka wytrzymałością,
pomimo tego mogą jednak zostać uszkodzone. Żeby temu zapobiec, nie umieszczaj w futerale ostrych lub szorstkich
przedmiotów oraz nie narażaj go na silne uderzenia lub otarcia.
Materiały – Futerały AQUAPAC są wykonane prawie w całości z tworzyw sztucznych, co sprawia, że są odporne na
wilgoć i negatywne działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych. Materiały wykorzystywane w produkcji to
miedzy innymi: TPU, ABS, nylon i polipropylen. Natomiast całkowicie zrezygnowaliśmy z używania PCV.
Ekstremalne temperatury – pomimo, że tworzywo, z którego wykonywane są futerały AQUAPAC jest odporne na
działanie promieni UV – nie oznacza to jednak, że nie może ulec odkształceniom lub odbarwieniom pod wpływem
intensywnego promieniowania słonecznego lub chemikaliów. Ponadto nie ochroni ono zawartości futerału przed
wysoka temperatura i działaniem światła. Miękkie części futerału zachowują swoje właściwości w powietrzu o
temperaturze od -40°C do +60°C, oraz w wodzie o temperaturze do +40°C.
Wilgoć i opady atmosferyczne – w wilgotnym klimacie we wnętrzu futerału może następować kondensacja pary
wodnej. Dołączona do produktu saszetka z materiałem pochłaniającym wódę ochroni jego zawartość przed
zawilgoceniem. Zalecamy używanie saszetek zawsze w przypadku wysokiego poziomu wilgotności powietrza. W razie
potrzeby zapasowe saszetki można zakupić osobno.
Ostrzeżenie – futerał AQUAPAC nie jest zabawką. Składa się z kilku drobnych elementów, które mogą stanowić
zagrożenie dla dzieci w wieku poniżej lat 3. Należy zatem trzymywać produkt poza zasięgiem dzieci.
Producent – Aquapac International Limited, 7 Bessemer Park, 250 Milkwood Road, London SE24 0HG, United
Kingdom, telefon: +44 20 7738 4466, strona internetowa: www.aquapac.net
http://store.aquapac.net/radio-microphone-case-158b-81.html

