Návod na údržbu a použitie motocyklovej obuvi
Správny výber:
Pri výbere motocyklovej obuvi dbajte na to, aby zvolený druh, veľkosť a šírka
obuvi presne zodpovedala Vašim potrebám. Obuv si pred zakúpením dôkladne
vyskúšajte. Nevhodne zvolený druh obuvi, veľkosť, šírka alebo tvar nemôžu byť
dôvodom k neskoršej reklamácii. Obuv vyberajte podľa účelu, ku ktorému je
určená.

Údržba:
Pre dosiahnutie dlhej životnosti a správnej funkčnosti výrobku, je potrebné
venovať zvýšenú pozornosť jeho ošetrovaniu a dodržovať výrobcom stanovené
pokyny.
•
•
•
•
•
•

Výrobok čistite vlažnou vodou a špongiou.
Podošvu doporučujeme čistiť vlhkou handričkou a nášľapnú časť kefkou
Obuv je potrebné po každom použití nechať dôkladne vyschnúť a vyvetrať
Aj po krátkom použití dochádza k zvlhnutiu vnútornej časti obuvi
vplyvom potenia nôh
Mokrú obuv vyplňte novinami a postupne vysušte pri izbovej teplote mimo
dosah tepelného zdroja – obuv nikdy neperte
Na ošetrovanie obuvi v žiadnom prípade nepoužívajte rozpúšťadlá, ani
iné podobné látky

Pre kožené topánky ešte odporúčame nasledujúce:
•
•

•

Umývajte hubkou a vlažnou vodou zmiešanou s čistiacim gélom alebo so
slabým roztokom saponátu.
Aby ste zvýšili odolnosť obuvi voči vode, je nutné kožu riadne
impregnovať. K tomuto sú najvhodnejšie prípravky na báze včelieho
vosku. Ten kožu nielen vyživuje, ale zároveň impregnuje a výrazne
zlepšuje jej vzhľad. Rovnako výrazne zvyšuje životnosť kožených častí.
Umelú kožu iba impregnujte. Pred impregnáciou sa uistite, že je všetok
čistiaci prostriedok z obuvi riadne zmytý. Impregnáciu je potrebné po
čase obnovovať.
Dbajte na to, aby koža dobre a pomaly vyschla. Nevystavujte ju preto
priamemu slnku alebo vysokým teplotám (napr. v okolí radiátora). Koženú
obuv sušte v miestnosti so stálou teplotou.

Skladovanie:
•
•
•
•

Výrobky skladujte v suchej a dobre vetranej miestnosti
Dodržte dostatočnú vzdialenosť od tepelných zdrojov
Skladujte mimo dosah slnečných lúčov
Pred dlhodobejším skladovaním ošetrite vhodnou impregnáciou

Všeobecné informácie:
Motocyklovú obuv skúšajte v stoji s natiahnutými nohami a vždy obidve
topánky. Pri skúšaní je vhodné obuv skúšať na jednu tenkú vrstvu, a to
kompletnú výstroj vrátane nohavíc.

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!

