ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ CHROME HEARTS
Η εταιρία Chrome Hearts Εyewear παρέχει σας εγγύηση
ενός έτους για τα γυαλιά σας. Σύμφωνα με την εγγύηση
αυτή, εάν οποιοδήποτε τμήμα αποδειχθεί ελαττωματικό
είτε στα υλικά είτε στην κατασκευή, θα επισκευασθεί ή
αντικατασταθεί χωρίς καμία επιβάρυνση.
Επιστρέψτε τα γυαλιά μαζί με την απόδειξη αγοράς
στο συνεργαζόμενο με την Chrome Hearts Eyewear
κατάστημα όπου είχατε πραγματοποιήσει την αγορά.
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε ζημιά που
προέρχεται από εσφαλμένη χρήση, ατύχημα, επισκευή ή
μεταβολή από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΑΣΗ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΝΑΙ Η
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ. Η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ CHROME HEARTS EYEWEAR ΔΕΝ
ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΒΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΣΩΣΤΉΣ ΧΡΉΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ
Συγχαριτήρια για την αγορά των γυαλιών Chrome Hearts,
των καλύτερων γυαλιών στον κόσμο, των μοναδικών
γυαλιών – κόσμημα. Όπως και άλλα λεπτά προϊόντα
πολυτελείας, τα γυαλιά Chrome Hearts απαιτούν ειδική
χρήση και φροντίδα.
Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες αυτές προσεκτικά διότι
τυχόν εσφαλμένη χρήση μπορεί να επιφέρει ακύρωση της
εγγύησής σας.
Σωστή φροντίδα των φακών
Τα γυαλιά Chrome Hearts διαθέτουν το λεπτότερο φακό
στον κόσμο κατασκευασμένο από την Carl Zeiss. Για τη
σωστή φροντίδα τους, συνιστούμε τα ακόλουθα:
• Πλένετε τους φακούς καθημερινά με μαλακό σαπούνι
και νερό για να απομακρύνετε τυχόν βρωμιά και
υπολείμματα. Στεγνώνετε πάντα τους φακούς με ένα
καθαρό, μαλακό πανί.
• Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυπαντικά οικιακής
χρήσης τα οποία μπορεί να περιέχουν αμμωνία ή
λευκαντικό. Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε στεγνούς
τους φακούς με χαρτομάντηλα ή άλλα τραχιά
πανιά. Χρησιμοποιείτε μόνο το πανί καθαρισμού
που παρέχεται μαζί με τα γυαλιά σας, κάποιο
επαγγελματικό πανί καθαρισμού ή κάποιο προυγραμένο πανί καθαρισμού φακών.

• Τοποθετείτε τα γυαλιά σας στην ειδική Chrome Hearts
θήκη τους όταν δε τα χρησιμοποιείτε.
Προϊόντα με ξύλινους βραχίονες
Η Chrome Hearts χρησιμοποιεί μόνο άριστης ποιότητας
ξύλο όπως μαόνι, έβενο, ή albino madrone. Επειδή το
ξύλο είναι 100% φυσικό υλικό, με την πάροδο του χρόνου
μπορεί να υπάρξουν μεταβολές στο χρώμα και στην υφή.
Οι μεταβολές αυτές μπορεί να επιταχυνθούν από τυχόν
οξύτητα λόγω εφίδρωσης, από τη φυσιολογική διεργασία
γήρανσης καθώς και από την έκθεση σε ηλιακό φως.
Συνιστούμε να μη χρησιμοποιείτε γυαλιά με ξύλινους
βραχίονες σε δραστηριότητες που προκαλούν έντονη
εφίδρωση. Οι μεταβολές που οφείλονται σε εφίδρωση,
χρήση λαδιών ή καλλυντικών δεν αποτελούν ελαττώματα
και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, το ξύλο εκ
φύσεως αλλάζει χρώμα με το χρόνο λόγω της φυσιολογικής
διεργασίας γήρανσης και λόγω έκθεσης στο ηλιακό φως.
Και αυτές οι μεταβολές δεν καλύπτονται από την εγγύηση
του κατασκευαστή.
Προϊόντα με δέρμα
Στα γυαλιά Chrome Hearts χρησιμοποιούνται μόνο τα
καλύτερα ιταλικά δέρματα. Λόγω της χρήσης 100% φυσικού
δέρματος, μπορεί να εμφανιστούν μεταβολές στην υφή και
στο χρώμα με το χρόνο. Αυτό που μπορεί να επιταχύνει τις
μεταβολές αυτές είναι η οξύτητα λόγω εφίδρωσης.
Συνιστούμε να μη χρησιμοποιείτε γυαλιά με δερμάτινους
βραχίονες σε δραστηριότητες που προκαλούν έντονη

εφίδρωση. Οι μεταβολές που οφείλονται σε εφίδρωση,
χρήση λαδιών ή καλλυντικών δεν αποτελούν ελαττώματα
και δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
Φροντίδα στοιχείων από ασήμι
Τα γυαλιά Chrome Hearts φέρουν διακοσμητικά στοιχεία
από ασήμι 925‰.
To γνήσιο ασήμι είναι πολύ μαλακό και για τις περισσότερες
χρήσεις αναμιγνύεται με άλλα κράματα προκειμένου να
ενισχυθεί. Το καθαρό ασήμι 925‰ αποτελείται από ασήμι
κατά 92,5% και από κοινό μέταλλο κατά 7,5%.
Το κοινό αυτό μέταλλο προσδίδει στο καθαρό ασήμι
την ιδιότητα να θαμπώνει όταν έρχεται σε επαφή με
θειούχες ενώσεις του αέρα.
Προκειμένου να συντηρηθούν σωστά τα ασημένια
στοιχεία του σκελετού σας, αποθηκεύστε τα γυαλιά
σε δροσερό και ξηρό μέρος, όπως είναι η ειδική θήκη
Chrome Hearts. Μην χρησιμοποιείτε για τα γυαλιά σας
δυνατά χημικά. Χρησιμοποιείτε τα με προσοχή γιατί το
ασήμι έχει την ιδιότητα να γίνεται μαλακό. Μην πιέζετε τα
στοιχεία από ασήμι γιατί μπορεί να παραμορφωθούν ή
να καταστραφούν.
Για να καθαρίσετε τα ασημένια στοιχεία, χρησιμοποιείτε
στιλβωτικό αργύρου καθώς και κάποιο πανί ή βούρτσα
καθαρισμού αργύρου και τρίψτε κατά μήκος. Μην
καθαρίζετε με κυκλικές κινήσεις γιατί μπορεί να κάνετε
γρατσουνιές. Συχνά, οι αγοραστές αφήνουν το θάμπωμα
στις βαθιές χαραγές για να αναδείξουν

την εμφάνιση. Ωστόσο, αν θελήσετε να καθαρίσετε
τη θαμπάδα από σημεία που καθαρίζονται δύσκολα,
χρησιμοποιείστε μια πολύ μαλακή βούρτσα, όπως μια
παιδική οδοντόβουρτσα ή μια βούρτσα καθαρισμού
κοσμημάτων. Μετά τον καθαρισμό με στιλβωτικό,
χρησιμοποιείστε ένα καθαρό πανί για να
απομακρύνετε τυχόν υπολείματα στιλβωτικό.
Χρησιμοποιείτε μόνο στιλβωτικού αργύρου για τον
καθαρισμό στοιχείων από ασήμι. Τα άλλα καθαριστικά
μετάλλων ίσως έχουν μικρότερα λειαντικά σωματίδια τα
οποία βοηθούν μεν στον καθαρισμό της επιφάνειας αλλά
αναπόφευκτα προκαλούν λεπτές γρατσουνιές.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα ασημένια στοιχεία
υφίστανται ειδική επεξεργασία τεχνητής παλαίωσης. Δεν
είναι υποχρεωτικό να απομακρύνετε όλες τις θαμπάδες από
τα ασημένια στοιχεία. Λίγη θαμπάδα σε κάποια δύσκολα
σημεία προσδίδει προοπτική και μια όψη παλαιότητας.
Μαύρου ροδίου
Οι λεπτομέρειες της επικάλυψης μαύρου ροδίου πάνω
στο ασήμι θα αποκτήσουν φυσικές φθορές και αμυχές.
Με το γυάλισμα των λεπτομερειών μαύρου ροδίου
μπορεί να αφαιρεθεί η επικάλυψη. Να γυαλίζονται και να
χρησιμοποιούνται με προσοχή.
Φροντίδα χρυσού
Είναι πιθανό τα γυαλιά Chrome Hearts να έχουν
επιχρυσωμένους συνδέσμους ή διακοσμητικά
στοιχεία Chrome Hearts (χρυσός 12Κ).

Μη χρησιμοποιείτε χλώριο ή άλλες λευκαντικές ουσίες για
να καθαρίσετε τα επιχρυσωμένα στοιχεία των Chrome
Hearts γυαλιών σας. Μη φοράτε χρυσά αντικείμενα στην
πισίνα γιατί το χλώριο οξειδώνει τα μέταλλα και τα μαυρίζει.
Για να καθαρίσετε τα επιχρυσωμένα στοιχεία στο σκελετό
Chrome Hearts, χρησιμοποιείτε νερό με σαπούνι και μια
τρίχινη βούρτσα. Οι παλιές οδοντόβουρτσες είναι ιδανικές
για τέτοια χρήση. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε καλά
για να μη μείνουν υπολείματα σαπουνιού. Στεγνώστε καλά
πριν την αποθήκευση των γυαλιών στη δερμάτινη θήκη
Chrome Hearts. Τυχόν υγρασία, μπορεί να χαλαρώσει τους
συνδέσμους και τα ελατήρια.
Φροντίδα πολύτιμων λίθων
Τα γυαλιά Chrome Hearts σε κάποιες περιπτώσεις φέρουν
πολύτιμους λίθους όπως διαμάντια, ρουμπίνια και ζαφείρια.
Για να φροντίσετε σωστά τα πετράδια των γυαλιών σας, θα
πρέπει να τα αποθηκεύετε σε δροσερό και ξηρό μέρος, όπως
είναι η θήκη Chrome Hearts. Όταν αποθηκεύετε τα γυαλιά σας,
τυλίγετέ τα με πανί ώστε να αποφευχθούν τυχόν γρατσουνιές.
Μη χρησιμοποιείτε για τα γυαλιά σας δυνατές χημικές
ουσίες όπως η χλωρίνη.
Τα διαμάντια είναι οι σκληρότερες πέτρες και μπορούν
να καθαριστούν σε διάλυμα το οποίο περιέχει 1 μέρος
αμμωνίας και 2 μέρη ζεστού νερού. Τρίψτε με ένα
βουρτσάκι σκιάς ματιών. Ξεπλύνετε και αφήστε τα να
στεγνώσουν. Προσέξτε να μην πέσει καθαριστικό στους
φακους ή σε άλλα τμήματα του σκελετού των γυαλιών.

Για να καθαρίσετε τα ρουμπίνια και τα ζαφείρια,
χρησιμοποιήστε ζεστό νερό και μαλακό απορρυπαντικό
πιάτων χωρίς μαλακτικό. Τρίψτε ελαφρά, ξεβγάλετε και
στεγνώστε.
Φυσικό κέρατο
Το φυσικό κέρατο χρησιμοποιείται για την κατασκευή
μερών των γυαλιών Chrome Hearts και αποτελεί υποπροϊόν
του ασιατικού νεροβούβαλου, ενός μη προστατευόμενου,
οικόσιτου ζώου, παρόμοιου με τα βοοειδή. Όλα τα
υπολείμματα από την επεξεργασία του φυσικού κέρατου
ανακυκλώνονται ως λίπασμα.
Φροντίδα φυσικού κέρατου
Όπως ισχύει για όλα τα φυσικά υλικά, το φυσικό κέρατο
απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα. Θα πρέπει ανά διαστήματα
να περιποιείστε το κέρατο βούβαλου με ειδικά προϊόντα
τα οποία παράγονται από φυσικές ουσίες ειδικά για τον
συγκεκριμένο σκοπό. τέτοιου έιδους κρέμα και ειδικό
απλικατέρ παρέχονται μαζί με τα γυαλιά Chrome Hearts
που έχουν μέρη από φυσικό κέρατο.
Όταν είναι απαραίτητο, απλώστε μια λεπτή στρώση κρέμας
στο φυσικό κέρατο με τη βοήθεια του συνοδευτικού
απλικατέρ, τρίψτε την και γυαλίστε το σημείο με προσοχή
χρησιμοποιώντας απαλό πανί. Με τον τρόπο αυτόν τα
γυαλιά σας θα ανακτούν και θα διατηρούν τη λάμψη και
την ομορφιά τους. Επίσης, η κρέμα περιποιείται το υλικό και
συμβάλλει στην ανθεκτικότητα του κέρατου.

Αν κάποιο από τα μέρη από φυσικό κέρατο παραμορφωθεί,
μην επιχειρείτε να το επαναφέρετε στην αρχική του μορφή
λυγίζοντάς το, καθώς ο σκελετός των γυαλιών μπορεί να
σπάσει. Οι προσαρμογές είναι προτιμότερο να γίνονται από
κάποιον οπτικό.
Βασικές συμβουλές φροντίδας του φυσικού κέρατου.
• Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες, την υπερβολική
υγρασία και τα σκληρά καθαριστικά.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικό υπερήχων για
τα γυαλιά από φυσικό κέρατο.
• Μην επιχειρείτε ποτέ να λυγίσετε τα γυαλιά ασκώντας
δύναμη ή πιέζοντάς τα με βαριά αντικείμενα.
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα γυαλιά, μην τα
αποθηκεύετε σε μέρος εκτεθειμένο σε άμεση ή
υπερβολική ηλιακή ακτινοβολία, καθώς το φυσικό
υλικό μπορεί να ξεραθεί από τη θερμότητα και την
υψηλή θερμοκρασία.

