INFORMAȚII DE UTILIZARE
NOTĂ
Pentru siguranță și confort încălțămintea noastră a fost confecționată cu cea
mai mare atenție din materiale de cea mai bună calitate utilizând cea mai nouă
tehnologie.
Încălţămintea este proiectată astfel încât să respecte prevederile din directiva
europeană 89/686/CEE, amendată prin directivele 93/68/CEE, 93/95/CEE, 96/58/CE,
respectiv HG nr. 115/2004 / Regulamentul (UE) 2016/425 cu modificările ulterioare şi
cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare
preconizat.
Instrucţiuni de întreţinere, curăţare:
În timpul utilizării încălţămintea trebuie curăţată în mod regulat, folosind o cârpă
umedă, inclusiv în interior, pentru îndepărtarea murdăriei şi contaminanţilor de pe
ansamblul superior şi talpă. La curăţare nu se folosesc obiecte tăioase. Dacă
încălţămintea s-a umezit puternic, trebuie uscată natural într-un spaţiu deschis,
răcoros şi bine ventilat. Nu trebuie expusă la surse directe de căldură sau radiaţii.
Instrucţiuni de depozitare şi păstrare. Încălţămintea nu trebuie comprimată sau
pliată. Nu trebuie să se aşeze obiecte grele peste încălţăminte. Încălţămintea
încorporează atât materiale naturale cât şi sintetice. Depozitarea înainte de prima
utilizare şi pe parcursul utilizărilor succesive trebuie să se facă de preferinţă în
ambalajul original (cutii de carton), într-un loc răcoros, uscat, curat, la temperaturi de
(20 ± 15)°C, umiditate a aerului maxim 65%, departe de surse directe de căldură sau
foc deschis. În aceste condiţii încălţămintea îţi păstrează calitatea un timp
îndeplungat, fără însă a se putea fixa un termen de ieşire din garanţie (expirare) sau
de scoatere din uz. După 3 ani de depozitare pot apărea deteriorări ale unor
componente care pot scurta durata de purtare efectivă. Depozitarea în condiţii
neadecvate poate accelera deteriorarea. Încălţămintea din piele şi materiale textile
trebuie protejată împotriva apei şi căldurii excesive.
Atenţie:

La selecţionare trebuie să se verifice dacă încălţămintea este adecvată
riscurilor din mediul de lucru.

Prin modificări se pot elimina performanţele de protecţie.

Încălţămintea se poartă numai înşiretată şi peste ciorapi curaţi.

Alegeţi cu multă grijă încălţămintea astfel încât mărimea să fie
corespunzătoare piciorului. Diferenţa maximă trebuie să fie de 2 numere.

Modelul nu este realizat special pentru persoanele cu anomalii
structurale ale piciorului.

Echiparea şi dezechiparea se face numai cu şireturile desfăcute.
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