Onnittelut soittimesi valinnasta!
Bugari Armando on ammattitaitoisten käsityöläisten Italiassa valmistama aito
ja alkuperäinen italialainen harmonikka.

Huomioitavaa:
Tämä harmonikka on aidosta puusta valmistettu, joten sitä on käsiteltävä asianmukaisesti.
Säilyttäkää harmonikkaa niin, ettei se joudu alttiiksi kuumalle, liialle kosteudelle tai
kylmyydelle. Oikein säilytettynä harmonikkasi palvelee sinua vuosia ilman ongelmia.
Tutustukaa huolellisesti tämän takuutodistuksen kääntöpuolella oleviin harmonikan
käyttöä koskeviin ohjeisiin.
Tämän Suomessa myydyn harmonikan takuuaika on 2 vuotta ostopäivästä lukien. Takuu
kattaa Italiassa aiheutuneet raaka-aine-, materiaali- ja valmistusvirheet.
Takuu ei kata luonnollisesta kulumisesta aiheutuvia muutoksia, kuten esimerkiksi
kieliventtiilejä, huopaosien painumista tai virityksen luonnollista muuttumista.
Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet sivullisen suorittamista
korjaustoimenpiteistä. Kaikki takuukorjaukset suorittaa myyjän valtuuttama,
ammattimainen Bugarin huoltoliike. Takuu ei koske remmejä eikä laukkua.
Takuu ei korvaa onnettomuudesta, huolimattomasta käsittelystä eikä väärästä käytöstä
aiheutuneita vahinkoja.
Harmonikan mahdollisten elektronisten osien takuuaika on 6 kk ostopäivästä lukien.
Omistajan tulee itse järjestää harmonikan kuljetus turvallisesti myyjälle tai Bugarin
huoltoliikkeeseen ja takaisin virheen arviointia ja mahdollista takuukorjausta varten.
Tämän takuusopimuksen toisella puolella on annettu ohjeet harmonikan asianmukaista ja
oikeaa käsittelyä varten.
Ostaja
_____________________________________________________________________
Myyjän tiedot ja päiväys:
_____________________________

HARMONIKAN KÄYTTÖÄ, SÄILYTYSTÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT OHJEET
Harmonikan säilytys
Suosittelemme harmonikan säilyttämistä huoneenlämmössä peiteltynä ja suojassa liialliselta
kosteudelta, kuivuudelta ja lämpötilanvaihteluilta. Pidä soitin poissa lämpöpattereiden ja muiden
lämmityslaitteiden läheisyydestä.
Liian kuiva huoneilma talvisaikaan ja ylipäätään suuret kosteuden- ja lämpötilanvaihtelut saattavat
aiheuttaa harmonikan rungon puurakenteiden elämistä ja siten muutoksia koneistojen säätöihin.
Normaali huoneilman suhteellinen kosteus on 25-45 % lämmityskaudella.
Älä säilytä harmonikkaa koskaan suorassa auringonvalossa tai jätä sitä autoon lämpimällä säällä.
Auringonvalo haalistuttaa selluloidinpintaa, joten välttyäksesi värimuutoksilta, pidä soitin suojassa
suoralta auringonvalolta.
Harmonikan kuljetus
Harmonikkalaukku on kuljetukseen ensisijainen väline. Selässä kannettava harmonikkareppu ja
vedettävä kuljetuskärry ovat lisävarusteita, joiden käytössä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.
Varmista, että kuljetukseen käytettävä reppu on asianmukainen ja harmonikan kuljettamista varten
valmistettu. Reppujen kantohihnat ja niiden kiinnityskohdat/soljet kannattaa tarkastaa säännöllisesti.
Mikäli harmonikkalaukku tai reppu kiinnitetään vedettävään kuljetuskärryyn, tulee huolehtia
riittävästä pehmustuksesta sekä vältettävä kärryn vetämistä epätasaisella alustalla. Harmonikan
altistaminen tärinälle voi aiheuttaa muutoksia koneistojen säädöissä ja virityksessä.
Harmonikan käyttö
Mikäli harmonikkaa on soitettu poikkeuksellisen kosteissa olosuhteissa, on sen annettava
normalisoitua huoneenlämmössä, ennen laittamista laukkuun / reppuun.
Lämpötilanvaihtelut vaikuttavat harmonikan ominaisuuksiin. Kun harmonikkaa on kuljetettu tai
säilytetty ulkona, kaikki äänet eivät välttämättä toimi kunnolla. Soittimen kannattaa antaa lämmetä
kunnolla ennen soiton aloittamista.
Mikäli harmonikkaa on jouduttu soittamaan tai säilyttämään kylmässä ( jopa pakkasessa ), on
erittäin tärkeää antaa lämpötilanvaihtelun tasaantua rauhassa tuotaessa soitin taas huoneenlämpöön.
Kylmyys vaikuttaa haurastuttaen ja kovettaen kielten vahausta.
Harmonikan korjaus
Mikäli soittimesi vaurioituu, suosittelemme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä myyjään, joka osaa
ohjata ammattitaitoisen korjaus- ja huoltoliikkeen luokse.

