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Käyttöohjeet

HUOM! - Lue ohjeet ennen käyttöön ottoa!
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SMARTWATER
Ota huomioon
Tuotelista
Suosittelemme, että teet samalla tuotelistan
omaisuudesta, kun harjaat SmartWateria. Voit
käyttää meidän mallia, mikä löytyy meidän
verkkosivuiltamme: www.smartwatersuomi.com
Jos mahdollista, ota samalla valokuvia. Säilytä
sekä inventaariolista, että kuvat turvallisessa
paikassa.

Omistajanvaihto
Meidän verkkosivultamme löytyy dokumentti
siihen, mitä voit käyttää.

TURVALLISUUS OHJEET
SmartWaterin MerkkausDNA mikropisteineen eivät ole vaarallisia terveydelle
eikä ympäristölle.

TÄRKEÄÄ!
•

Älä koskaan laimenna SmartWateria.

•

Säilytä ampulli pimeässä ja
huoneenlämpöisessä tilassa.

•

Laita korkki kunnolla kiinni käytön jälkeen.

•

Säilytä ampullia, kuin arvoesinettä.

•

Älä harjaa SmartWateria pakkasessa.

•

Säilytä Smartwater pois lasten ulottuvilta.

•

pyyhi pois läikkyjä lattialta, koska
mahdollinen liukastumisriski on olemassa.

•

SmartWater ei ole terveydelle vaarallinen,
mutta yliherkkien henkilöiden pitää käyttää
suojalaseja ja käsineitä, kun merkkaavat.

•

Jos saat SmartWateria silmiin, huuhtele
runsaasti vedellä vähintään 15 minuuttia.

•

Jos saat SmartWateria iholle, pese
saippualla ja vedellä.

•

Jos sattumalta nielaiset SmartWateria,
huuhtele suu runsaalla vedellä.

MURTOVARKAUDET JA VARKAUDET
Kaikki varkaudet pitää ilmoittaa Poliisille. Ole
huolellinen Poliisi ilmoituksessa, että ilmoitat mitkä
tuotteet ovat merkattu SmartWaterilla. Jos
mahdollista, kerro mihin kohtaan sitä on harjattu
esineessä. Tuotelista mitä suosittelemme on tärkeä
apuväline.
Varkausilmoituksen voit tehdä netissä. www.poliisi.fi

SMARTWATER
KÄYTTÖ
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1 Virta pitää olla poiskytketty, kun merkkaat
elektroniikka ja koneita.
2 Puhdista alue mitä aiot merkata.

SmartWaterilla näkymättömällä paikalla, tai kokeile
jossain muualla, vastaavanlaisella alustalla.
Yritä merkata epätasaiset pinnat, lovet, reiät ja
piillotetut pinnat. Vältä harjaamista SmartWateria
kohtaan missä on kova kulutus.

3 Ravista ampullia/pulloa 30 sekuntia ennen
5 Älä harjaa SmartWateria piirilevylle, pistokkeisiin,
käyttöä, ravista uudelleen joka 15 minuutti,
liikkuviin osiin ym. Jos olet epävarma
käytön aikana. Harjaa pensseli vedoilla.
merkkauksesta, ota yhteyttä SmartWater
Suosittelemme, että jokainen tuote merkataan
Suomeen.
vähintään kolmella eri paikalla. Vältä kiiltäviä
ja suoria pintoja. Ole huolellinen, että yksi
kohta on helposti löydettävissä Poliisille.
6 Anna merkkauksen kuivua 30 – 60 minuuttia
ennen kosketusta. Merkkaus kovettuu seuraavat
4 Smartwater voi jättää kiiltävän pinnan
48 tuntia.
tuotteeseen, merkattuun kohtaan.
Jos olet epävarma, kokeile merkkausta

TARRAT, KILVET JA REKISTERÖINTI
On dokumentoitu, että hyvin ja näkyvästi pystytetyt kilvet ja tarrat tuovat parhaan mahdollisen
varkaus torjunnan. Rekisteröydyt SmartWater käyttäjät voivat ostaa lisää tarroja ja kilpiä tarvittaessa.
REKISTERÖINTI NETISSÄ
Sinun ainutlaatuinen koodisi on painettu SmartWaterin ampullin kylkeen. Rekisteröidyt:
www.smartwater.com/registration
( nopeaa ja helppoa, seuraa vain ohjeita).

Muista pystyttää/asentaa mukaan toimitetut tarrat ja kilvet näkyvästi!

Ole ystävällinen ja ilmoita osoitteen muutoksesta, että tietokanta pysyy
päivitettynä oikeilla tiedoilla!

E-mail: info@smartwatersuomi.com

www.smartwatersuomi.com

SmartWater ei ota vastuuta omaisuus vahingoissa, jos näitä ilmoitettuja käyttöohjeita ei ole noudatettu. Jos on kysyttävää
SmartWaterin merkkauksesta ota yhteyttä ennen käyttöä.
SmartWaterin ID-koodi ampullissa on ainoastaan Sinun henkilökohtaista omaisuuttasi varten. Ole ystävällinen ja ilmoita
mahdollinen osoitemuutos, mahdollisesti rekisteröinti todistus vaaditaan.
® / TM SmartWater, SmartWaterin keltainen väri, atomi-logo ja "THIEVES BEWARE" ovat patentoituja tavaramerkkejä, jotka
SmartWater Limited omistaa. SmartWaterin rikosteknillistä varkauden suojamerkintää ja strategiaa suojaa maailmanlaajuisesti
patentti ja tuotemerkki.
© SmartWater Technology Limited. Yksin oikeudella, kaikki oikeudet on pidätetty.

