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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük,  hogy  a  Quercus  Kertisakkot
választotta,  reméljük,  hogy  e  szép  játék  sok
örömöt szerez Önnek! Annak érdekében, hogy a
fából  készült  sakkfigurák  minél  hosszabb  ideig
környezetének  díszei  lehessenek,  és  elégedetten
használhassa  őket,  kérjük  e  használati
útmutatóban leírtak szerint használja, szállítsa és
tárolja azokat.

A  gyártásból  adódó,  arra  egyértelműen
visszavezethető (nem a vásárlás után keletkezett)
hibákra  –  rendeltetésszerű  és  gondos  tárolás,
szállítás, használat esetén – 1 év javítási (szükség
esetén pedig csere-) garanciát vállalunk.

A Quercus Kertisakk ragasztott, esztergált tömör
fából  (amennyiben a  megrendelő  másképp  nem
kéri, fenyőből) készül. A készlet tartalmazza a 32
sakkbábut színre pácolva (vagy színtelen páccal)
és két  rétegben lakkozva,  de nem tartalmazza  a
táblát  –  azt  javasoljuk  időjárásálló  anyagból
(kültéri  járólap,  kő,  kezelt  tömör  fa  stb.)
elkészíteni. A dupla lakkréteg fokozott védelmet
nyújt a tartósan szabadban használt,  illetve nagy
igénybevételnek kitett  (pl.: üdülőkben) készletek
esetében.  Ugyanakkor gyakori  felborulás,  illetve
érdes  felületű  sakktábla  esetén  javasoljuk  a
készletet keményebb fafajtákból megrendelni.

A  sakktábla  helyét  célszerű  árnyékos  területen
kijelölni,  mert  a  napsütésben  a  sakkfigurák
(különösen  a  sötét  bábok)  felforrósodhatnak,  és
sérülést  okozhatnak.  A  táblát  úgy  célszerű
kialakítani, hogy a vízelvezetés megoldott legyen,
mert  a  felületen  megálló  vízből  a  sakkbábok
felszívhatják  a  nedvességet,  ami  a  faszerkezetet
épségét veszélyezteti.

Kisgyermekek a Quercus Kertisakkot (különösen
a  nagyobb  méretű  változatokat)  csak  felnőtt
felügyelete  mellett  használhatják,  mert  a  bábok
felborulása gyermekeknek sérülést okozhat!

A sakkfigurákat használaton kívül tároljuk hűvös,
száraz  helyen,  és  használat  közben  is  óvni  kell
őket a tartós nedvességtől. Eső elől a szabadban
használt  készletet  vigyük  száraz  helyre,  és

gondoskodjunk  mielőbbi  száradásáról,  mert  a
tartós  nedvesség  kikezdheti  a  felületkezelést,
majd a faszerkezet épségét is.

Viharos szél esetén szintén vigyük védett helyre a
szabadban  használt  bábokat,  mert  a  hirtelen
széllökések olyan erővel boríthatják fel őket, ami
felületsérülést okoz.

Szállításra  és  tárolásra  egyaránt  javasoljuk  a
készlethez  adott  szállítókerete(ke)t  használni,  s
azon  belül  is  az  egymással  érintkező
bábufelületek  közé  kartonpapírt  tenni.  A
szállítókeretekben  a  készletek  megemelve
(lehetőség szerint 2 fő, mert a bábok összsúlya a
40 kg-ot  is  elérheti)  mozgathatók, földön húzva
nem, mert a keretek alja és oldallécei – s ennek
következtében a bábuk – is megsérülhetnek.

A sakkbábukat tartósan ne tegyük ki sugárzó hő
(fűtőtest)  hatásának,  mert  az  károsíthatja  a
felületkezelő anyagokat.

A  sakkbábukat  ne  érintsük  kemény  éles  vagy
hegyes  tárgyakkal,  mert  felületükön  karcolásos
sérülések,  majd  annak  következtében  további
károsodások keletkezhetnek.

A  sakkfigurák  esetleges  sérülése  (pl.:  egy-egy
kisebb  darab  letörése,  festék  lehorzsolódása)
esetén azonnali javítással (visszaragasztás illetve
felületkezelés)  előzhető  meg  a  faszerkezet
épségének további romlása.

A  készlet  tisztítása  esetén,  amennyiben  az
tisztítószerrel  történik,  előbb  kevéssé  látható
részen (pl.: talp) végezzünk próbatisztítást!

Ezen útmutató betartásával Ön sokáig élvezheti a
Quercus Kertisakk nyújtotta örömöket.
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