Disclaimer

Disclaimer. The Socialbox.
Deze informatie betreft de Socialbox is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De Socialbox is niet
aansprakelijk voor fouten of onvolledigheden m.b.t. de inhoud.
De Socialbox is in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade
of welke schade dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Socialbox.
De Socialbox behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, schrappingen of
wijzigingen aan de Socialbox aan te brengen.

Gebruik van de bijgeleverde kaarsjes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laat een brandende kaars nooit onbeheerd achter.
Houd uit de buurt van kinderen en huisdieren.
Houd een minimale afstand van 10 cm tussen brandende kaarsen.
Plaats de Socialbox niet op of nabij iets dat vlam kan vatten.
Brand de kaars in een tochtvrije ruimte.
Zet de kaarsen nooit op warme plaatsen. Hierdoor kunnen kaarsen oververhit raken.
Beweeg niet tijdens het branden of als de was gesmolten blijft.
Eenmaal gedoofd, laten afkoelen alvorens te verplaatsen.
Kaarsen op sojabasis kunnen overmatig druipen. Wees voorzichtig.
Zorg ervoor dat de kaars en houder rechtop blijven staan.
Doof wanneer de vlam groter wordt, in contact komt met het Socialbox-product of begint te roken.
Gebruik een kaarsendover om de vlam te doven.
Als de kaars oververhit raakt, bedek hem dan met een vochtige doek om hem te doven,
gebruik nooit direct water.
Knip de lont tot 1 cm terug, verwijder eventuele koolstofophopingen.

Gebruik van de shutters:
•

We raden ten zeerste aan om voordat je de shutters over de kaarsen schuift, de kaarsen eerst te doven
met een kaarsendover. Eventueel ander gebruik van de shutters op eigen risico.

Gebruik van de Socialbox:
•
•
•

NOOIT DE DEKSEL VAN DE SOCIALBOX HALEN WANNEER DE K A ARSEN NOG BRANDEN!
Gebruik alleen kaarsen vergelijkbaar met de geleverde kaarsen.
De Socialbox is in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele
schade of welke schade dan ook aan telefoons of andere producten die voortvloeit uit of verband houdt
met het gebruik van de Socialbox.

