Návod na údržbu nohavíc
Správny výber:
Textilné nohavice sú štýlovou, pohodlnou a bezpečnou voľbou pre všetky typy
motocyklistov. Pri výbere je dôležitá správna voľba veľkosti a strihu.

Údržba:
Pre dosiahnutie dlhej životnosti a správnej funkčnosti výrobku, je potrebné
venovať zvýšenú pozornosť jeho ošetrovaniu a dodržiavať výrobcom stanovené
pokyny.
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Ohľaduplný prací program
Jemný tekutý prací prostriedok
Žiadna aviváž
Maximálna teplota prania 30°C, dôkladne vyplákať a opatrne vyžmýkať
Zipsy a suché zipsy pred praním zavrieť a zalepiť
Nikdy nežehliť
Nesušiť v sušičke, ani pri tepelnom zdroji
Nesušiť na priamom slnku
Chemicky nečistiť
Doporučujeme po každom praní obnoviť impregnáciu sprejom na textil
Pred praním či impregnácii vytiahnuť ochranné vložky

Skladovanie:
•
•
•
•

Výrobky skladujte zavesené na širokom vešiaku v suchej a dobre vetranej
miestnosti.
Dodržte dostatočnú vzdialenosť od tepelných zdrojov.
Skladujte mimo dosah slnečných lúčov.
Pred dlhodobejším skladovaním ošetrite balzamom na textil.

Všeobecné informácie:
Nohavice musia priliehať obzvlášť na mieste, kde sa nachádzajú chrániče, aby
nedošlo pri páde k posunutiu či potočeniu ochrannej časti. Z tohto dôvodu by
sa malo vyberať tesnejšie oblečenie, nakoľko po niekoľkých prvých použitiach
sa textília roztiahne a prispôsobí telu. Pri skúšaní moto oblečenia je vhodné
skúšať na jednu slabú vrstvu a to kompletnú výstroj vrátane obuvi, bundy
a chrbticového chrániča.

UPOZORNENIE
Jazda na motocykli nie je aktivita bez rizika, môže dôjsť k zraneniu, alebo
dokonca k smrti. Aby ste zmiernili toto riziko, vždy používajte pri jazde na
motocykli ochrannú výstroj. Motocyklista je osobne zodpovedný za nosenie a
údržbu tejto ochrannej výstroje. Ak dôjde k poškodeniu ochrannej výstroje,
je nutné v záujme zachovania požadovaných vlastností túto výstroj odborne
opraviť, alebo vo väčšine prípadov vymeniť za novú. Naša firma nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody, zranenia a smrť pri prevádzkovaní aktivít, aj spojených
s užívaním akejkoľvek ochrannej výstroje.

