Návod na údržbu MX nohavíc, dresov a rukavíc

Správny výber:
Motokrosové nohavice, dresy a rukavice sú určené pre čiastočnú ochranu
príslušných častí
tela pri prevádzkovaní motocyklového športu vo voľnom teréne mimo bežnej verejnej cestnej
komunikácie. Poskytujú ochranu tým, že zmierňujú následky povrchového mechanického pôsobenia
a drobnejších úrazov pri ľahších pádoch a nárazoch. Obmedzujú vznik drobných povrchových
zranení, ako sú napr. odreniny a pomliaždeniny.
Údržba:
•
•
•
•
•
•
•
•

Výrobky s podielom prírodnej alebo umelej kože perte pri teplote 20°C.
Používajte výhradne tekutý prací prášok s označením COLOR.
Výrobok pred praním nenamáčajte.
Pri praní v práčke perte oblečenie naruby.
Pri praní zapnite všetky zipsy.
Nepoužívajte avivážne prostriedky.
Nesušte v sušičke, nežehlite, nebieľte, chráňte pred otvoreným ohňom, chemicky
nečistite.
Kolenné časti nohavíc z prírodnej kože ošetrite po každom praní po dôkladnom usušení
ošetrujúcim krémom na kožu.

Skladovanie:
•
•
•
•

Výrobky skladujte v suchej a dobre vetranej miestnosti.
Nenechávajte odevy na priamom slnečnom svetle a extrémnom teple, radiátoru, apod.
Dodržte dostatočnú vzdialenosť od tepelných zdrojov.
Skladujte mimo dosahu slnečných lúčov.

•

Pred dlhodobým skladovaním ošetrite vhodnou impregnáciou.

Všeobecné informácie:
Motokrosové nohavice, dresy a rukavice zároveň poskytujú čiastočnú ochranu proti bežným
klimatickým podmienkam, ako sú chlad a dážď.

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.
*Výrobky nie sú určené k ochrane života a zdravia pri haváriách a ťažkých pádoch. Používajte
len výrobok vo veľkosti odpovedajúcej vašej postave, nepoužívajte výrobok, ktorý je poškodený
alebo vykazuje znaky nadmerného opotrebenia! Ak používate kolenné ortézy, tak len s dostatočne
chránenými kĺbmi ortéz – zabránite tým poškodeniu a roztrhaniu nohavíc v oblasti kolien!

