
Zestaw naprawczy do lakieru samochodowego Mr Profi
Szanowny kliencie, 
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawiera ważne informacje 
dotyczące jego użytkowania oraz bezpiecznego obchodzenia się z nim. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję 
obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie!

PRZEZNACZENIE
Zestaw ten umożliwia szybkie i samodzielne usuwanie zadrapań i przebarwień ze wszystkich lakierowanych powierzchni samochodu. Zestaw Mr Profi 
pomaga w wielu przypadkach zaoszczędzić pieniądze, które musiałbyś przeznaczyć na pomalowanie samochodu w serwisie. Możesz także wizualnie 
poprawić jakość napraw wykonanych pisakiem do usuwania zadrapań lakieru. Zestaw ten nadaje się zarówno do renowacji lakierów klasycznych, jak  
i metalizowanych. Mr Profi usuwa szybko i skutecznie zarysowania, drobne zadrapania oraz przebarwienia lakieru. Może być wykorzystywany  
do renowacji powierzchni lakierniczych np. motocykli, samochodów, przyczep kempingowych, łodzi itp. Dwie różne, specjalne pasty umożliwiają 
usuwanie zarówno płytkich, jak i głębokich zadrapań. Jedynym warunkiem jest to, żeby zadrapanie nie dosięgało podkładu pod lakier.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż warstwę pasty Mr Profi Polish (tuba A) na uszkodzone miejsce i poleruj przez około 1 do 2 minut wykonyjąc okrężne ruchy białą szmatką, lekko 
ją dociskając. Pozostałości pasty usuń wilgotną szmatką. Natetępnie nałóż warstwę pasty Mr Profi Finish (tuba B) i poleruj uszkodzoną powierzchnię 
niebieską szmatką z mikrowłókna do uzyskania wysokiego połysku. Głębsze zadrapania oraz sąsiadującą z nimi powierzchnię przeszlifuj na mokro 
drobnym papierem ściernym dostarczonym z produktem. Nie wolno zeszlifować lakieru aż do podkładu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, czynności należy 
powtórzyć. Niniejszy zestaw naprawczy nie nadaje się do korekcji zadrapań osiągających podkład pod lakier.
Opakowanie zawiera:  1 x tuba Mr. Profi Polish (A) 25g, 1 x tuba Mr. Profi Final (B) 25g, 5 x drobny papier ścierny, 3 x biała szmatka wykonana  
z celulozy, 1 x niebieska szmatka z mikrowłókna.
Ostrzeżenie Zestaw Mr Profi należy stosować tak, jak to opisano w instrukcji obsługi. Nadaje się do renowacji wszystkich lakierów samochodowych  
z połyskiem. Nie nadaje się do lakierów matowych.

WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
Przechowywanie: Należy przechowywać w stanie zamkniętym w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci. Opary produktu mogą podrażniać oczy oraz 
układ oddechowy. Opary mogą wywołać płomień, być przyczyną pożaru lub wybuchu.
Skutki uboczne po wejściu w kontakt z oczami: Roztwór oraz opary tego produktu mogą podrażniać i wywoływać ból, łzawienie, zaczerwienienie  
i obrzęk charakteryzujące się doświadczaniem kłucia i / lub odczuwaniem drobnego kurzu w oczach.
Pierwsza pomoc po wejściu w kontakt z oczami: Należy przemywać oczy przez kilka minut pod czystą bieżącą wodą, gdy objawy nie ustępują, 
należy wezwać pomoc lekarską.
Skutki uboczne po wejściu w kontakt ze skórą: Długotrwały bądź częsty kontakt ze skórą może doprowadzić do odtłuszczenia naskórka i wysychania 
skóry, co może doprowadzić do jej podrażnienia, np. pojawienia się wysypki.
Pierwsza pomoc po wejściu w kontakt ze skórą: Przemyj ciepłą wodą z dodatkiem mydła. Użyj kremu nawilżającego.
Skutki uboczne po długotrwałym wdychaniu oparów: Ból i zawroty głowy, nudności, spadek ciśnienia krwi, zmiany rytmu serca i sinica. 
Długotrwałe wdychanie oparów może być szkodliwe dla zdrowia!
Pierwsza pomoc: Oddal się od miejsca polerowania, wyjdź na świeże powietrze i oddychaj głęboko.
Skutki uboczne po połknięciu: Substancje mogą być bardzo, a nawet śmiertelnie szkodliwe po połknięciu!
Są żrące, mogą powodować poważne i nieodwracalne uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej, przełyku i żołądka.
Pierwsza pomoc po połknięciu: Po połknięciu należy natychmiast wezwać pomoc lekarską, a po jej przybyciu pokazać opakowanie bądź oznaczenia 
na produkcie.
Ochrona środowiska naturalnego
Po upłynięciu okresu przydatności produktu, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca 
zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu 
negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego 
urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. 
Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów wchodzących w skład produktu podczas jego normalnego użytkowania,
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.), - uszkodzeń mechanicznych powstałych  
w związku z upadkiem produktu, zderzenia z nim, uderzenia w niego itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

Aktualna wersja instrukcji obsługi jest dostępna na stronie internetowej www.tvproducts.pl. 


