
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EZÜST ÉKSZEREKHEZ 

Az ékszerek hosszú élettartama csak rendeltetésszerű használat mellett biztosítható. 

Figyeljen rá, hogy ne viselje az ékszert olyan jellegű tevékenységek közben, ahol az ékszer 
sérülhet, beakadhat valamibe, megnyomódhat, dörzsölődhet, (házimunka, sportolás, 
mosogatás, alvás, stb.), mert sérülések keletkezhetnek rajta, illetve a kő kiesését idézheti 
elő. Óvja az ékszert a mechanikai hatásoktól, erős nyomástól, feszítéstől valamint az 
ütésektől, mert ezek a hatások eldeformálhatják az ékszert, különös tekintettel a köves 
ékszerekre, melyeknél már egy kis mértékű alakváltozás is a kövek kiesését okozhatja. 
Ügyeljen arra, hogy öltözködés közben ne viseljen ékszert, mert beleakadhat a ruhába, 
elszakadhat, köves ékszereknél a kőfoglalat megnyílhat ami a kövek kiesését 
eredményezheti.

A vegyszerek károsíthatják az ékszert, mattulást, maródást, roncsolást okozhatnak a 
felületén, ezért mindig vegye le, amikor háztartási szerekkel, vegyi anyagokkal kerül 
kapcsolatba. 

Közvetlenül illatszert, krémet ne kenjen, permetezzen az ékszerre, mert maródást, 
elszíneződést okozhat a felületén. 

Sportolásnál, stressz hatására, illetve egyes gyógyszerek használatakor az izzadás során 
fellépő kémiai hatás miatt az ékszer elszíneződhet. A levegőben lévő kémiai anyagok 
hatására is elszíneződhet az ékszerek felülete, ennek mértéke a levegő összetételétől függ. 
Az eredeti fény visszanyerése a tisztítás pontban olvasható.

Az ékszert ne használja gyógyvízben, strandon, uszodában és óvja az erős fény és hő 
hatásoktól amelyek elszíneződést és az ékszer fényének elvesztését okozhatják.

Különös gondoskodást igényelnek a vékony anyagú, üreges, magas fényű ékszerek. Ezek 
különösen sérülékenyek, mindennapos használatra nem alkalmasak. Szakszerűtlen 
használat miatt bekövetkező károsodás többnyire nem javítható. A mozgó alkatrészek a 
használat során kopnak/elkopnak. Ezek javítása sok esetben az ékszer szétszerelésével 
oldható meg. A természetes anyagú drágakövek, gyöngyök (bőr, zománc, türkiz, korall, 
stb.) sérülékenyek, esetenként ragasztva vannak, ezekkel vízbe nyúlni nem tanácsos. 

A vékony anyagú láncok vastagságukkal arányos és összeegyeztethető súlyú medált 
képesek megtartani, egyéb esetben könnyen elszakadhatnak, idő előtt elkophatnak. 

A lánc végén levő zár „nyitott alkatrész”, vagyis nyitott szerelőkarikával van ellátva (a zár 
acél rugót tartalmaz, hő hatására ez kilágyulhat, meggyengülhet), beakadásra, rántásra 
kinyílhat. Az ezekből eredő hibák kijavítása nem garanciális jellegű.


Tisztítás:

Az ékszer tisztításához ne használjon háztartási súroló szereket, vegyszereket, mert azok 
kárt tehetnek az ékszer felületén. Kizárólag az e célra gyártott speciális szereket használja.

Amennyiben az ékszer erősen elszennyeződött, elszíneződött, forduljon ékszerész vagy 
ötvös szakemberhez az alapos és szakszerű tisztítás érdekében.

Ajánljuk, hogy az ékszer fényének megőrzése, visszanyerése érdekében időnként törölje át 
a felületét egy puha, száraz, nem karcoló, erre acélra kifejlesztett ékszer tisztító kendővel, 
hogy eltávolítsa az elszíneződést, szennyeződést, izzadtságot, zsírt.


Tárolás:

Az ékszert tárolja fénytől védett, száraz helyen, puha tasakban vagy ékszerdobozban, 
egymástól távol a karcolások és sérülések elkerülése érdekében


