Kiitos, että valitsit suomalaisen Wall-maskin. Luethan huolellisesti nämä käyttöönotto-, huolto- ja
takuuohjeet.

Tämä Wall- maalivahdin maski on suunniteltu ja valmistettu suojaamaan maalivahdin pään aluetta
normaaleissa harjoitus- ja pelitilanteissa. Maski ei poista loukkaantumisriskiä kokonaan eikä se suojaa
mahdollisilta niska- tai selkärankavammoilta.
Maksimaalisen suojan ja käyttömukavuuden saavuttamiseksi maskin tulee olla oikean kokoinen ja oikein
säädetty. Käytä tarvittaessa erikseen hankittavia sovituspaloja.

Ennen käyttöönottoa
-

Säädä takaosan 5-pisteremmit riittävän kireälle niin, että maski istuu tukevasti päässä ja että otsa on
kiinni hikinauhassa.

-

Säädä leukakuppi sopivan kireäksi, mallista riippuen joko irrottamalla kiinnitysruuvit ja asettamalla
ruuvit sopiviin kohtiin remmissä tai säätämällä remmissä olevaa tarranauhaa. Liian löysällä oleva
leukakuppi aiheuttaa vakavan loukkaantumisriskin.

-

Tarkista kaikkien ruuvien kireys ja kiristä ne tarvittaessa.

Maskin käyttö ja huolto
-

Tarkista koko maskin kunto silmämääräisesti jokaisen käyttökerran jälkeen.

-

Tarkista kaikkien ruuvien kireys säännöllisesti ja kiristä ne tarvittaessa. Älä käytä ruuvilukitteita tai
liimoja, sillä ne saattavat heikentää maskin rakennetta.

-

Tarkista leukakupin kiinnitys aina ennen käyttöä.

-

Tarkista ristikon kunto aina, kun siihen tulee isku. Mikäli ristikon langat ovat vääntyneet tai
hitsaussaumat näyttävät vaurioituneen, ristikko on vaihdettava uuteen. Avaamalla ristikon sivuilla
olevat kiinnitysruuvit voit tarkistaa, ettei ristikko aiheuta jännitystä maskin kuoreen.

-

Jos havaitset maskin kuoressa halkeamia, säröjä tai muita vaurioita, voit ottaa yhteyttä valmistajaan
maskin turvallisuuden varmistamiseksi.

-

Maskin puhdistamisessa voi käyttää vettä ja mietoja pesuaineita. Älä jätä maskia märkänä
pelikassiin tai suojapussiin, vaan ripusta se kuivumaan hyvin tuulettuvaan tilaan.

Takuu
Wall Maskit myöntää valmistamiensa maskien muovi- tai kuiturakenteiselle kuorelle yhden (1) vuoden
rajoitetun takuun. Takuuaika alkaa ostopäivästä. Virheestä ilmoittaessaan ostajan pitää esittää
takuutodistus, ostokuitti tai muu luotettava selvitys siitä, mistä ja milloin maski on ostettu.
Takuu ei koske kosmeettisia vaurioita, kuten kiekon iskuista tms. syntyviä naarmuja, pieniä maali- tai
lakkapinnan vaurioita tai kiinnikkeitä kuten solkia, neppareita, hihnoja ja ruuveja.

Takuu ei kata maskin vaurioita, jotka johtuvat vääntyneen ristikon aiheuttamasta jännityksestä. Vääntynyt
ristikko on vaihdettava uuteen, alkuperäiseen Wall-ristikkoon. Ristikon lankojen vääntyminen ja mahdolliset
pienet maalivauriot eivät kuulu takuun piirin.
Muiden valmistajien varaosien käyttäminen maskissa, maskin huolto- ja käyttöohjeiden laiminlyönti ja
vääränlaisten maalien tai pinnoitteiden käyttäminen saattavat aiheuttaa takuun raukeamisen.
Ostajan pitää ilmoittaa virheestä takuunantajalle tai myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi
virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se.
Takuuasioissa otetaan ensisijaisesti yhteys suoraan Wall Maskeihin. Yhteydenotto sähköpostitse
osoitteeseen wall@wallmask.fi. Mikäli tuotteessa todetaan takuunalainen vika, Wall Maskit pidättää oikeuden
joko korjata tai vaihtaa vain tuotteen vioittunut osa. Wall Maskit ei ole vastuussa maskin rikkoontumisen
aiheuttamista mahdollisista välillisistä vahingoista.

