
Használati utasítás
Garzini Magic Wallet

Kártya behelyezése és eltávolítása
A Garzini tárcákba a kártyákat a kialakított kártyanyíláson keresztül helyezheted be. A
kártyákat a szélüknél megfogva távolíthatod el. Egyes Garzini modellek kártyakihúzó
szalaggal is el vannak látva, a szalag meghúzásával a kártya kb. a negyedéig kijön, ezután
a szélénél megfogva eltávolítható.

Bankjegyek kezelése
A bankjegyeket a kinyitott tárcában helyezd félbehajtva a rögzítő szalagokra. Ha a tárcát
becsukod, majd a másik oldalára kinyitod,, a szalagok rögzítik a bankjegyeket.
Nem probléma, ha enyhe ellenállást tapasztalsz a tárca áthajtásakor, a bankjegyeket a
szalagok meghajlítják, hogy azok átférjenek közöttük.

Tisztítás és ápolás
A Garzini tárcák puha, nedves szivaccsal vagy kendővel tisztíthatóak. A külső borítás színe,
textúrája idővel változik, patinásodik, ez a használhatóságot nem befolyásolja.
Ügyelj arra, hogy a tárcába csak annyi kártyát és bankjegyet helyezz el, amennyi
kényelmesen elfér benne és erőltetés nélkül, könnyen be tudd zárni.

A Garzini a rendelkezésre álló legfinomabb bőröket használja annak érdekében, hogy a
tárca hosszú élettartamú legyen. Olvasd el alábbi tippjeinket, hogy bőr a legjobb
állapotban legyen.

Ha a pénztárca vizes lesz
Hagyd megszáradni a zsebéből, de ügyelj arra, hogy ne tegye ki hőhatásnak vagy
közvetlen napfénynek, hagyd lassan megszáradni. Ha felgyorsítod a szárítási folyamatot,
az megváltoztatja a bőr szerkezetét, ami deformációkhoz vezethet.

Ha a pénztárca kiszárad
Ha a pénztárcád a kiszáradás jeleit mutatja, óvatosan dörzsöld be természetes
bőrápolóval. Teljesen normális, hogy a bőr egy kicsit sötétebb lesz a kezelést követően.
kiszáradás után visszaáll a természetes színe.
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Ha a pénztárca foltos lesz
Először próbáljd meg nedves ruhával tisztítani. Ha a foltot nem sikerült eltávolítani,
használj  szappanos vizet. Ügyelj arra, hogy csak nagyon kis mennyiségű szappant vagy
mosogatószert használj. Ha bőrápoló szert is alkalmaznál, hagyd előbb teljesen
megszáradni a tárcát.

Alapvető fontosságú, hogy bőr pénztárcád lélegezzen, hogy megőrizze természetes
szépségét. Ezért  ne tárold a pénztárcát műanyag vagy más légmentesen záródó
csomagolásban.
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