Lue tämä ohjekirja kokonaan ennen kuin käytät Aqua Coolkeeperiä™ ensimmäistä kertaa. Ennen kaikkea, älä
anna Aqua Coolkeeperisi™ tulla liian paksuksi!
Suojaa itsesi ja lemmikkisi ylikuumenemiselta: HydroQuartzia™ sisältävät Aqua Coolkeeper™ -tuotteet pitävät ihmiset ja
eläimet viileänä koko päivän! Suojaa itsesi ylikuumenemiselta: HydroQuartzia™ sisältävät Aqua Coolkeeper™ -tuotteet pitävät
sinut viileänä koko päivän!
Verkkosivuiltamme osoitteesta www.aquacoolkeeper.com löydätte viimeisimmät uutiset.

Aqua Coolkeeperin™ käyttö ensimmäistä kertaa
Varmista, että sinulla on käytettävissäsi riittävästi vettä viilennystuotteen upottamiseksi kokonaan.
Poista sitten Aqua Coolkeeper™ -tuote pakkauksestaan ja pidä sitä veden alla samalla, kun puristelet sitä varovasti silloin
tällöin.
Kunkin tuotteen pisin upotusaika ja suurin sallittu paksuus on erilainen. Voit tarkistaa tiedot tuotteen sisäpuolelle ommellusta
valkoisesta merkistä.
Merkinnät ovat seuraavat:
Kello ilmoittaa kuinka monta minuuttia tuotetta voidaan enintään pitää veden alla, kun sitä käytetään ensimmäistä kertaa.
Viivain ilmoittaa kuinka paksu tuotteesta saa enintään tulla veden alla.
Olemme tässä ilmoittaneet suurimmat sallitut arvot.
Kuinka nopeasti Aqua Coolkeeper™ imee vettä, riippuu veden laadusta ja lämpötilasta!
Voit kokeilla eri paksuuksia löytääksesi itsellesi parhaiten sopivan paksuuden. Muista kuitenkin, että tuotteen liotus ei kestä
kauan, mutta sen kuivuminen kestää paljon kauemmin!
Kun tuotetta liotetaan, se laajenee ja siitä tulee pehmeä ja miellyttävä.
Varmista, ettei Aqua Coolkeeperisi™ tule liotettaessa liian paksu ja raskas.
Muista myös, että tuotteen sisältämä HydroQuartz™ imee jäljellä olevan kosteuden kankaan ulkopinnasta, joten tuote on
kuivana hieman paksumpi kuin juuri vedestä otettuna.
Jos huomaat että tuotteen sisältämä HydroQuartz™ on kasaantunut yhteen kulmaan, voit painella sitä ja levittää sen tasaisesti
joka puolelle.
Aqua Coolkeeper™ on paras poistaa vedestä, kun se laajentunut korkeintaan maksimipaksuuteensa, joka on ilmoitettu
tuotteeseen ommellussa merkissä.
Voit puristaa viilennystuotteesta varovasti liian veden, mutta varo rutistamasta sitä liian lujaa!
Suurikokoisemmat viilennystuotteet voidaan myös asettaa suihkuhuoneen lattialle ja liottaa muutamaan kertaan kylmän suihkun
alla.
Anna tuotteen levätä noin 15 minuuttia liotusten välissä, jotta se voi laajeta ja imeä vettä.
Varmista, että myös tuotteen reunat ja kulmat likoavat kunnolla, äläkä antako tuotteen tulla suositeltua paksuutta paksummaksi.
Aseta märkä tuote liotuksen jälkeen paikkaan, jossa se voi olla täysin levitettynä jonkin aikaa.
Tuotteen sisältämä HydroQuartz™ imee kosteuden kankaan pinnasta, minkä jälkeen Aqua Coolkeeper™ tuntuu täysin kuivalta.
Tämä saattaa kestää muutaman tunnin.
Jos levität tuotteen pinnalle, joka ei kestä hyvin kosteutta (esim. parketille, laminaatille, puulattialle tai muulle kosteudelle aralle
lattialle), laita tuotteen alle kaksi käsipyyhettä.
Tarkista aina, riittävätkö pyyhkeet kosteuden imemiseen ja käytä tarvittaessa useampia pyyhkeitä.
Tuotteen sisältämä HydroQuartz™ aiheuttaa aina jonkin verran tiivistymistä, jonka pyyhkeet voivat imeä.
On normaalia, että Aqua Coolkeeper™ ei tunnu täysin kuivalta liotuksen jälkeen.
Sinun ei kuitenkaan tarvitse odottaa ennen sen käyttöä.
Voitte käyttää tuotetta välittömästi, mutta jos et pidä kosteasta tuotteesta, voit antaa sen kuivua ensin.
Parhaan tuloksen saat, kun liotat Aqua Coolkeeperin™ käyttöä edeltävänä iltana ja annat sen kuivua yön yli.
Näin tuote on seuraavana aamuna täysi kuiva ja täynnä ihanan viileää HydroQuartzia™.
Tuotetta voidaan viilentää lisää jääkaapissa, mutta ei pakastelokerossa tai pakastimessa.
Älä koskaan käytä suoraan jääkaapista otettua Aqua Coolkeeperiä™ viilentääksenne eläintä, lasta tai henkilöä, joka ei pysty
ilmaisemaan, tuntuuko tuote miellyttävältä ja/tai joka ei osaa poistaa viilennystuotetta itse.

Pesuohjeet
Anna tuotteen ensin kuivua täysin ja varmista, että se tuntuu samalta, kuin ensi kerralla pakkauksesta poistettaessa.
Aqua Coolkeeper™ on täysin kuiva, kun tuotteen sisältämä HydroQuartz™ tuntuu kovalta.
Saattaa kestää useita päiviä ennen kuin tuote on vapauttanut kaiken kosteuden.
Voit käyttää mietoa käsisaippuaa, mutta on suositeltavaa pestä tuote nopeasti käsin ilman saippuaa.
älä käyttäkö pesuaineita tai voimakkaita puhdistustuotteita. Ne vahingoittavat HydroQuartzia™ ja voivat heikentää sen tehoa.
Jos täytät Aqua Coolkeeperin™ illalla, voit käyttää myös lämmintä vettä ja huudella ja pestä Aqua Coolkeeperin™ hyvin
lämpimällä vedellä.

Seuraavana aamuna Aqua Coolkeeper™ on jälleen puhdas ja miellyttävä, viileä ja kuiva!

Ohjeet tuotteen pitkän käyttöiän saavuttamiseksi
Jos haluat laittaa Aqua Coolkeeperin™ säilytykseen, varmista ensin, että se on kuivunut täysin. Tämä saattaa kestää useita
päiviä.
Voit kuivattaa Aqua Coolkeeperin™ nopeammin ripustamalla sen ulos. Varmista vain, ettei ala sataa!
Älä koskaan säilytä Aqua Coolkeeperiä™ muovipussissa tai muussa muovisessa säilytysrasiassa, jos Aqua Coolkeeper™ on
vielä hieman kostea, sillä se saattaa homehtua tai alkaa haista.
Aqua Coolkeeper™ on täysin kuiva, kun tuotteen sisältämä HydroQuartz™ tuntuu kovalta.
Jos ripustat tuotteen paikkaan, jossa virtaa riittävästi raikasta ilmaa, tuote kuivuu ja voit laittaa sen säilöön.
Jos tuote on edelleen kostea ja sitä ei ripusteta kuivumaan, vaan se taitellaan, kosteus ei pääse haihtumaan kunnolla. Tämä
saattaa aiheuttaa homeen muodostusta.
Emme anna tuotteelle takuuta homeen muodostumista vastaan.
Homeen muodostuminen on helppo estää seuraavia ohjeita noudattamalla:
•
jos tuote on levitettynä pinnalle, käännä se päivittäin
•
älä anna kostean tuotteen olla taiteltuna useita päiviä
•
kun ilma on viileä, laita kosteutta edelleen sisältävä tuote roikkumaan, kun et käytä sitä
•
ennen kuin taittelet ja säilötte tuotteen, ripusta se ja anna sen kuivua kunnolla paikassa, jossa on riittävästi raikasta ilmaa.
Aqua Coolkeeper™ ei siedä suolavettä, bensiiniä, dieselpolttoainetta, öljyisiä nesteitä, alkoholia, valkaisuaineita eikä klooria.
Kaikki nämä aineet vaurioittavat Aqua Coolkeeperiä™.

Terveys ja turvallisuus
Tämä tuote ei sovi syötäväksi!
Kaikki Aqua Coolkeeperin™ materiaalit on testattu perusteellisesti useissa tunnetuissa laboratorioissa Euroopassa ja USA:ssa.
Näissä testeissä ei ole ilmennyt allergisia reaktioita, ja ne ovat osoittaneet että Aqua Coolkeeperin™ sisältämä HydroQuartz™
on myrkytöntä.
Kun Aqua Coolkeeperiä™ käytetään viilentämään eläimiä, lapsia tai sellaisia henkilöitä, jotka eivät pysty itse päättämään
tuotteen oikeasta käytöstä, aikuisen on valvottava käyttöä herkeämättä.
Jos Aqua Coolkeeperin™ sisältöä tulee niellyksi, ota välittömästi yhteys lääkäriin ja käynnistä oksentaminen niin pian kuin
mahdollista.
Jos Aqua Coolkeeperin™ sisältöä tulee niellyksi, viilentävä HydroQuartz™ imee runsaasti ruumiin nesteitä, mikä on erittäin
vaarallista terveydelle.
Voit aina ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää. Autamme sinua mielellämme.

Olet aina itse vastuussa Aqua Coolkeeperin™ asianmukaisesta käytöstä!
Muita kysymyksiä
Löydätte lisätietoja verkkosivuiltamme osoitteesta www.aquacoolkeeper.com
Jos tämä teksti tai verkkosivumme eivät vastaa kysymykseesi, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen
info@aquacoolkeeper.com.

