
Husa de exterior

ROInstructiuni de utilizare

00177781
00177782

OPEN

A B

C

00177736
00177737
00177738
00177739



HamaGmbH & C o K G
86652Monheim / Germany

www.hama.com

1. Note Importante

Avertizare - Temperaturi
Rdicate

Nota - Inainte de folosirea
Husei

• Copiilor nu li se permite să se joace
dispozitivul. Copiii nu pot să curețe
produs sau să efectueze întreținerea 
utilizatorului fără supraveghere.
• Acest produs nu este potrivit pentru a fi 
folosit pentru înot sau ajutor de plutire.

• Nu utilizați produsul în
temperaturi sub -5 ° C sau mai mari
+ 40 ° C. Extreme rece întărește
material, făcându-l fragil și mai mult
se poate sparge, în timp ce căldura 
extremă îl înmoaie și poate face 
husa permeabila.
• Nu expuneți Husa și conținutul său
 la lumina directă a soarelui pentru
perioade lungi de timp. Temperaturile 
inalte aplicate din interior ar 
putea deteriorarea husa sau a 
conținutului acesteia.
• Husa nu-i protejează conținutul de 
radiații UV.

• Înaintea utilizării pentru prima dată,
asigurați-vă că produsul nu este 
deteriorat și în stare perfectă.
• Inspectați întreaga husa pentru mici
găuri sau alte deteriorări.
• Verificați dacă garnitura de cauciuc și
fața de etanșare este în stare bună.

• Curățați ușor acest produs
umezită, fără scame și nu folosiți
agenți de curățare agresivi.
• Clătiți orice reziduu de apă sărată cu
apa curata.
• După curățarea produsului, uscați-l
în interior și în exterior.

2. Îngrijirea și întreținerea

Vă rugăm să contactați Hama Product 
Consulting dacă aveți întrebări despre 
acest produs.
Hotline: +49 9091 502-115
(Germană / engleză)
Informații suplimentare de sprijin pot fi
găsite aici: www.hama.com

3. Declinarea responsabilității

Hama GmbH & Co. KG nu își asumă 
nicio răspundere și nu oferă nicio 
garanție pentru daune care rezultă din 
instalarea / montarea, utilizarea 
necorespunzătoare a produsului
sau din nerespectarea regulilor de 
funcționare instrucțiuni și / sau note de 
siguranță.

4. Service și asistență

Toate marcile enumerate sunt marci 
inregistrate ale companiilor respective.
Sunt exceptate erorile și omisiunile și 
sunt supuse modificărilor tehnice.
Termenii generali de livrare și de plată 
sunt aplicați.


