توصیه های مراقبتی

-

کنید تا ظاهر اولیه و درخشش آن حفظ

شما اکنون مالک یک محصول سواروسکی اصل
هستید ،که با هنر دست ساخته شده است .از آنجا که

ساعت را با پارچه ای نرم و بدون پرز تمیز

کریستال سواروسکی بسیار ظریف است ،نیازمند
مراقبتی ویژه بر طبق دستور العمل های زیر می باشد تا

(اشیاء کلکسیونی)

مسئولیتی بر عهده ندارد پیشگیری شود .برای اطمینان

-

از اینکه محصول سواروسکی شما با گذشت زمان
زیبایی خود را حفظ می کند ،لطفا موارد زیر را مد نظر
قرار دهید :

مراقبت از ساعت های سواروسکی
برای اطمینان از اینکه ساعت سواروسکی شما در مدت
زمان طوالنی زیبایی خود را حفظ کند و از ایجاد

-

خراش ،تراش یا آسیب های دیگر جلوگیری شود ،موارد
زیر را رعایت کنید:
-

با پارچه ای نرم و بدون پرز محصول را تمیز

برای جلوگیری از خش ،زیورآالت خود را در
جعبه اصلی و یا کیسه پارچه ای نرم نگهداری
نمایید.

-

مرتبا آن را با پارچه ای نرم تمیز کنید تا
ظاهر اولیه و درخشش خود را حفظ نماید.

-

قبل از شستن دست ها ،شنا یا استفاده از

کنید یا با دست و آب ولرم آن را تمیز نمایید

محصوالت بهداشتی ،آرایشی از قبیل عطر،

(در آب فرو نبرید).

اسپری مو ،صابون و انواع لوسیون ،زیورآالت

برای افزایش درخشندگی ،از پارچه نرم و

خود را درآورید .زیرا این مواد می توانند به

بدون پرز برای خشک کردن استفاده نمایید.

فلز آسیب رسانند ،دوام آبکاری را کم کنند

از تماس با مواد سخت و ساینده یا شیشه

و همچنین موجب تغییر رنگ و کاهش

پاک کن اجتناب نمایید.

درخشندگی کریستال شوند.

از تماس با محصول بدون دستکش خودداری

-

هنگام لباس پوشیدن ،زیورآالت را آخر از

فرمایید تا از بر جای ماندن اثر انگشت

همه بیاندازید و هنگام بیرون آوردن لباس،

جلوگیری شود.

قبل از هر کار زیورآالت را در بیاورید.
-

از تماس زیورآالت با آب اجتناب نمایید.

-

از ضربات محکم (مثل ضربه زدن به اشیا)

از به دست کردن ساعت همراه با دستبند،

مراقبت از زیورآالت سواروسکی

زنجیرهای فلزی یا هر گونه تماس دیگر با

زیورآالت مد روز سواروسکی محصوالت ظریفی هستند

اجتناب کنید ،چرا که ممکن است منجر به

که به روش سنتی ساخته شدهاند .فلز ،آبکاری شده و

خراشیدگی ،لب پریدگی و آسیب های دیگر

هر قطعه کریستال به طور مجزا جاگذاری می شود .به

شود.

اشیاء سخت خودداری نمایید.
-

-

شود.

مراقبت از تزئینات کریستالی

از آسیبهایی به محصول که سواروسکی در قبال آنها

لطفا به توصیه های زیر عمل کنید :

از تماس مسـتقیم با آّب شور و شیرین،
حالل ها ،شوینده ها ،عطرها ،محصوالت
آرایشی و  ...خودداری نمایید.

همین دلیل این محصوالت مستلزم مراقبت ویژه
هستند.

کیف های دستی و ملزومات
-

شرایط خدمات پس از فروش

چرم ماده ای طبیعی است که ممکن است با

کریستال سواروسکی ماده ی ظریفی است که باید با

گذشت زمان دچار تغییر شود .برای اینکه

احتیاط خاصی به کار گرفته شود ،سواروسکی در قبال

ظاهر اصلی محصول ،حفظ شود ،توصیه می

خسارت های وارده پس از دریافت محصوالت هیچ گونه

کنیم که از آن مراقبت کنید و از تماس

مسئولیتی نخواهد داشت .

مستقیم با روغن ،آب ،عطر و لوازم آرایش
اجتناب کنید تا لک نشود.
-

چرم و ملزومات پارچه ای را بیش از حد پر

برای دریافت اطالعات بیشتر ،لطفا با

نکنید چون ممکن است شکل خود را از

مرکز فروش سواروسکی تماس بگیرید یا

دست بدهند.

به این سایت مراجعه نمایید :
www.swarovski.com/customerservice

