
Kasutusjuhend 

Täname, et olete soetanud kõige innovatiivsema lahenduse oma varade 

kaitseks ja märgistamiseks. 

Märgistamiskomplekt sisaldab: 

 Märgistamisaine, milles sisaldub unikaalne DNA, mikropunktid 

kordumatu numeratsiooniga, UV aine 

 Aplikaator aine pealekandmiseks 

 2 hoiatuskleebist akentele kleepimiseks 

 50hoiatuskleebist varadele kleepimiseks 

 Väike UV lamp 

 Kasutusjuhend 

Kasutamine: 

1. Raputa märgistamispurki  15 sekundit 

2. Leia kohad, kuhu märgistus paigaldada – ideaalis lõhed, 

tekstuuriga, raskesti ligipääsetavad kohad kohad esemel. Koht 

peab olema puhas ja kuiv, elektriseadmed märgistamise ajal 

ühendatud lahti vooluvõrgust. Ärge paigaldage seadmete 

elektroonikaplaatidele! 

3. Pista aplikaator ainepurki ning võta ainet väike kogus,  vaata, et 

vähemalt üks mikropunkt oleks aplikaatoril. Kanna aine esemele 

õhukese kihine. Aine kuivab 30 minutiga, lõplikult kivistub nädala 

jooksul. Kuivamisel muutub aine läbipaistvaks. Mikropunktid 

jäävad heledal taustal näha. Kui märgite eset, mis hakkab asuma 

välitingimustes, märkige koht, mis ei asu otseselt päikesevalguse 

käes.  

4. Kuna aine helendab UV valguse käes, on politseil lihtne 

märgituskohta tuvastada.Märgistage mitu kohta, mitme 

mikropunktiga ning vähemalt üks koht võiks olla nähtaval. Lisaks 

kindlasti lisage märgistatud esemele kleebis. 

5. Kandke märgistatud esemed tasuta andmebaasi –  

www.secureassetregister.com  - seal kirjeldage võimalikult täpselt 

oma märgistatud eset ning kuhu te märgistused tegite.  

6. Peale kasutamist, peske aplikaator koheselt sooja vee all, et 

saaksite seda uuesti kasutada. Märgistamispurk sulgege hoolega 

ning hoidke seda toatemperatuuril, kuivas,pimedas ja jahedas. 

Aine säilib purgis vähemalt  1 aasta peale avamist. 

Tegu on liimitaolise ainega, veepõhine, mitte tuleohtlik. Hoida lastele 

kättesaamatus kohas. Mitte kanda riietele,nahale.Kui aine satub silma 

loputage koheselt puhta veega. 

Logige esimest korda andmebaasi ainepurgil olema koodi ja PINi abil, 

looge konto ning hiljem saate sisselogida oma kasutajanime ja parooliga.  

Looge oma enda märgistatud esemete andmebaas! Kui müüte ese edasi või 

annate ära, tehke kindlasti ka märge andmebaasi.  

Andmebaas on sertifitseeritud vastavalt kõrgeimatele turvanõuetele! 

www.sdna.ee , tel: +372 5694 0451, info@sdna.ee  
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