Stabilo-asentotyynyt
HOITO- JA PUHDISTUSOHJE

Jos pumppu ei toimi kohdissa 1) ja 2) kuvatulla tavalla, puhdista pumppu seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Stabilot on valmistettu neopreenisekoitekankaasta,
joka kuivuu nopeasti ja pysyy hyvin kuosissaan. Saman tyyppistä materiaalia käytetään mm. sukelluspuvuissa. Kangas ei päästä lävitseen likaa / nesteitä
tyynyn sisäosiin, vaan lika jää tyynyn pintakerrokseen.
Valmistajan mukaan Stabilon tuet ja tyynyt kestävät
hyvin käsipesua. Luonnollisesti tuotteen käyttö ja
pesu näkyvät kankaassa ajan mittaan, mutta ohjeiden
mukainen pesu ei vaikuta tuotteen toimivuuteen.
Valmistajan hoito- ja puhdistusohjeet:
• sulje venttiilin korkki ennen pesua
• puhdista tuote vedellä (max. 600 C) ja nestemäisellä pesuaineella
• älä käytä desinfiointi- tai liuotinpohjaisia puhdistusaineita (kuten tolueeni)
• pyyhi tyynyn pinta kuivaksi pesun jälkeen.

Tuotteilla on kahden (2) vuoden takuu.
Takuu ei koske tuotteen normaalia, mekaanista kulumista.

Stabilo-pumppu
PUHDISTUSOHJE
Pumpun kumimännän alle saattaa kertyä hienojakoista pölyä, mikä estää pumppua toimimasta kunnolla.
Pumpun toiminnan tarkistus:
1. Peitä pumpun pää (kun olet irrottanut letkun) ja
vedä kahvasta. Pidä pumppua ”vedossa” n. 10 sekuntia – vetojännityksen pitäisi pysyä koko ajan
samana.
2. peitä pumpun pää (kun olet irrottanut letkun) ja vedä kahvasta
5 kertaa. Vetojännityksen pitäisi
olla sama jokaisella vedolla.

Puhdista pumppu paperinpalalla tai kuumalla vedella ja tiskiaineella. Voitele mäntä aina pesun jälkeen.

JOS EPÄILET, ETTÄ TYYNY VUOTAA, TOIMI NÄIN:
1. Varmista, että venttiilikara on tiukasti kiinni – ensin
kierrä musta korkki auki, tarkista mäntäkara siihen
tarkoitetulla ruuvimeisselillä.
2. Ime tyynystä ilmat pois, kunnes tyyny on kova.
3. Odota 48 tuntia:
a) jos tyyny on pehmentynyt 48 tunnissa:
• tarkista, näkyykö tyynyssä pistoreikiä tai muita
vikoja tyynyn pinnassa
• tarkista, kuuluuko tyhjenevän ilman pihinää
• mikäli tyynystä ei löydy vikaa ja sitä on käytetty ohjeiden mukaisesti valmistajan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen, voit tehdä tyynystä
tuotereklamaation
b) Jos tyyny pysyy 48 tuntia muuttumattomana, on
se ehjä ja käyttökunnossa.
TUOTEREKLAMAATION LAATIMINEN:
1. Kirjaa vika ja tuotteen sarjanumero (LOT 201./....,
jonka löydät tyynyyn ommellusta tuotelapusta).
2. Ota meihin yhteyttä ja saat lisäohjeita reklamaation tekemiseen. Laadunvarmistus kriteeriensä
mukaisesti valmistaja tarkastaa ja testaa palautetut
tuotteet.
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