SMARTWATER INSTRUKTIONER

.

Foto taget i UV-belysning

VIKTIGT - Läs instruktionerna innan du använder SmartWater ®

THIEVES
BEWARE
www.smartwatersverige.se

Det är enkelt att stöldmärka med SmartWater, följ instruktionerna nedan.
Kontakta oss gärna vid frågor.

1. Registrera din unika behållare
i databasen.

2. Stöldmärk genom att pensla
SmartWater på dina objekt.

3. Applicera medföljande
dekaler på objekt och fastighet.

REGISTRERING I INTERNATIONELL DATABAS
För att polisen skall kunna spåra dina märkta objekt behöver du registrera ditt
SmartWater ID. Dina registrerade uppgifter och kopplingen till ditt unika SmartWater ID
lagras i SmartWaters internationella databas. Databasen är certifierad enligt ISO27001.
Registreringen medför inga ytterligare kostnader eller abonnemang.

STEG 1
Gå till:
www. smartwater.com/registration
Klicka på flaggsymbolen och välj Sverige, ange därefter ditt
SmartWater ID som står på behållaren.



Namn:

Adress:

E-post:

l

STEG 2
Fyll i dina uppgifter och klicka på registrera.
Om du har ett specialpaket för enskilt objekt, välj motsvarande
paket i listan under "Typ av registrering".

STEG 3
Spara bekräftelsen som skickas till din angivna e-post adress.

Vänligen meddela oss vid adressändring eller ägarbyte av objekt så att databasen
uppdateras, formulär för adressändring hittar du på www.smartwatersverige.se

Foto taget i
UV-belysning.

STÖLDSKYDDSMÄRKNING
•

•
•

•

Försäkra dig om att strömmen är
frånkopplad när du märker elektronik
och maskiner.
Rengör objektets yta innan applicering.
Skaka behållaren 20 sekunder innan
användning, återupprepa var 15:e
minut.
Applicera med penseldrag, det
rekommenderas att varje objekt märks
på minst tre punkter. Minst en av
punkterna skall vara enkel för polisen
att detektera med UV-lampa.

•

•
•
•

•

SmartWater kan lämna en glansig yta.
Är du osäker så prova först att märka en
liknande yta.
Märk i första hand på ojämna ytor, i skåror,
i håligheter och på dolda ytor.
Undvik märkning på plana och blanka ytor
eller ytor som utsätts för fysiskt slitage.
Applicera ej på kretskort, kontakter, rörliga
delar etc. om du är osäker vid märkning av
ett objekt så kontakta vår support.
Låt märkningen torka 30-60 minuter
innan vidröring. Märkningen härdar under
24-48 timmars tid efter applicering.

ÅTERVINNING
SmartWater märkvätskor som har passerat angivet utgångsdatum lämnas till återvinning
och sorteras som målarfärg.

DEKALER OCH SKYLTAR
Dekaler och skyltar är en mycket viktig del i SmartWaters brottsförebyggande koncept.
Var noga med att applicera dekaler och skyltar väl synligt på fastigheter och på märkta
objekt.
SmartWaters dekaler avskräcker
mot stöld och inbrott precis som
dekaler för larm och kameraövervakning. På stora objekt bör man
applicera flera dekaler för att få
bästa avskräckande effekt.
Registrerade användare kan köpa
flera dekaler vid behov.

VIKTIGT!
•
•

INVENTARIELISTA

Späd ej ut SmartWater.
Förvara behållaren i ett mörkt och
rumstempererat utrymme.
• Stäng behållaren ordentligt efter
användning.
• Förvara behållaren som ett värdeojebkt.
• Applicera ej i minusgrader eller på våta
ytor.

Vi rekommenderar att man skapar en
egen inventarielista samtidigt som man
applicerar SmartWater. En mall finns att
ladda hem på www.smartwatersverige.se.
Om möjligt ta foton på märkta objekt.
Förvara inventarielistan med fotografierna
på ett säkert ställe.

SÄKERHETSINFORMATION

Ett dokument för ägarbyte finns
tillgängligt på vår hemsida:
www.smartwatersverige.se

•

•

•
•
•

Förvara utom räckhåll för barn.
Pga halkrisk, torka upp eventuellt spill
omedelbart.
SmartWater är inte hälsofarligt men
överkänsliga personer bör använda
handskar och skyddsglasögon vid
användning. SmartWater innehåller
Benzoisothiazol som i sällsynta fall kan
ge en allergisk reaktion.
Ögonkontakt: Skölj ögat med rinnande
vatten i 15 minuter
Hudkontakt: Tvätta bort omedelbart,
använd rikligt med tvål och vatten.

ÄGARBYTE

VID INBROTT OCH STÖLD
Anmäl samtliga stölder till polisen. Var noga
med att ange i polisanmälan att de stulna
objekten är märkta med SmartWater och
möjligt även vart på objekten märkningen
applicerats. Inventarielistan som vi tidigare
rekommenderat är ett viktigt hjälpmedel.

Förtäring: Skölj munnen ordentligt
med vatten. Om problem uppstår uppsök
läkarvård.

SmartWater åtar sig inte ansvar för eventuella skador på egendom. Kontakta oss först om du har några frågor angående tillämpningen av SmartWater.
SmartWaters ID-kod i behållaren gäller enbart för din personliga egendom. Vänligen meddela oss skriftligen vid adressändring - intyg kan komma att krävas.
® / TM SmartWater, SmartWaters gula färg, atom-logo och “THIEVES BEWARE” är registrerade varumärken som ägs av SmartWater Limited.
SmartWaters forensiska stöldmärkningsystem och strategi skyddas globalt av varumärken och patent.
© SmartWater Technology Limited. Med ensamrätt, alla rättigheter förbehålls.

Distributör av SmartWater i Sverige:
Eurosafe Security Solutions AB
Gasverksvägen 5, 611 35 Nyköping
Telefon: 0155-46 06 20
E-post: info@smartwatersverige.se
www.smartwater.com/sweden
www.eurosafe.se

