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Használati útmutató
Neopren termékek ápolása

Ruha felvétele

A neoprén ruha felvétele nehéz feladatnak tűnhet, különösen azok számára, akik 
még soha nem használtak ilyet. A neoprén ruha szorosan kell illeszkedjen, mivel így 
megakadályozza a víz bejutását. Ha a ruha laza, a használója fázni fog és 
hajlamosabb lesz a bőrirritációra is, mivel a ruha mozog sportolás közben. Hosszú 
neoprene ruhát könnyebb felvenni ha zokni van a lábán.
A neoprene ruhát ne vegye le kavicsos talajon, füvön vagy más durva felületen, kárt 
okozhat az anyagban.

A neoprene mellénynek, felsőnek, shortnak,zokninak,sapkának szorosan kell 
illeszkednie, használat közben tágul. 

Tisztítás

Minden használat után öblítse le neopréné ruháját friss, hideg vízben, és fordítsa 
kifelé,  árnyékban fekve szárítsa meg. Nagyon fontos, hogy neopréné ruhájátt NE 
mossa le forró vízzel, ne szárítsa  a tűző napon, és NE hagyja hosszú ideig az autó 
csomagtartójában. A neoprénnel való hőkontaktus befolyásolja a szövet 
rugalmasságát és tartósságát.

 
Tárolás

Jól szellőző száraz helyen szárazon tárolja. Lehetőség szerint széles vállfán tárolja 
hogy megakadályozza a kopást és gyűrődést. Ha nem tudja vállfán tárolni feltekerve 
NE hajtogatva tárolja!!
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Mosási-Tárolási tanácsok

Minden használat után öblítse le a neoprénjét hideg, maximum kézmeleg vízben, 
majd kifordítva hagyja megszáradni. Ne mossa forró vízzel és ne szárítsa a napon, 
ne hagyja hosszabb ideig az autó csomagtartójában. Az anyagot érő hőkontaktus 
befolyásolja a szövet rugalmasságát és tartósságát. 
A neoprénjét ha szagosnak találja speciális neoprene tisztítóval moshatja.
A Klórt minden használat után öblítse ki. A neopréneket kizárólag sós vízben való 
viselésre tervezték nem a klórozott medencékben.
Szárazon tárolja jól szellőző helyen, a közvetlen napfénytől védje. A ruha, kabát és 
mellény szélesebb vállfán tárolva megakadályozza a kopást és a gyűrődést. Ha nem 
tudja vállfán tárolni tekerje fel, ne hajtogassa!!!

Ne használjon fehérítőt

Ne szárítsa szárítógépben

Nem vegytisztítható.

Ne használjon forró vizet.

Ne mossa Mosógépben.

Ne vasalja.

GARANCIA

A nem rendeltetés szerű használat következtében kialakult károkért a gyártó és a 
forgalmazó nem vállal garanciát. A következőkre nem vonatkozik a garancia

• Normál használatból eredő kopás

• Véletlen sérülések, például szakadások, és lyukak

• Napfény hatására kifakul

• Erős tisztítószerek, vegyszerek vagy öblítőszerek okozta sérülések

• Javítások vagy változtatások, amelyeket  nem a hivatalos forgalmazónál végeztek

• Garanciaigénylés eredeti bizonylat nélkül

• Kereskedelmi, kölcsönzési, oktatási vagy oktatási programokban vagy 
tevékenységekben történő felhasználásnál

•  Nem megfelelő méret használata
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