Használati útmutató: Thermoruha
Mosási és kezelési útmutató
Ruhanemû vásárlásakor figyeljen a bevart papírcímkéken látható pigtogramokra, és az ott látható utasítások
figyelembe vételével tisztítsa vagy mossa a ruhákat. Elsõ mosáskor - a fehér ruhák kivételével -, minden ruha
engedheti kicsit a színét. A világos árnyalatok nem fogják össze egymást, ezért nehéz észrevenni azt is,
hogy enyhén engedik a színüket, mindez azonban a sötét ruhák esetében lehet feltûnõ. Ez ellen a legjobb
védekezés, ha az elsõ mosás elõtt hideg vízbe áztatja a ruhákat. Ha a víz színes lesz, cserélje le, és tegyen
bele egy kis öblítõt vagy két pohár ecetet. Utóbbi kitûnõen stabilizálja a ruha színét.
Ajánlott kezelési útmutató
- a ruhákat kifordítva mossa
- színes ruháknál a kíméletes 30 ?C-os kézi vagy gépi mosás ajánlott
- részesítse elõnyben a folyékony mosóporokat a klasszikus por állagú mosóporokkal szemben
- kézi mosásnál részesítse elõnyben a folyékony mosószereket
- mechanikus szárításnál ajánljuk a ,,kisebb/gyengébb" programot
- a termékek nincsennek elõmosva, ezért végleges színüket 1-2 mosás után érhetik el
- egyes dezodorok használata megrongálhatja a termék színét
- az UV sugárzás fakítja a ruhák színét, ezért kerülje a közvetlen napfényt szárításkor
- a szálkihúzódás vagy kiszakadás nem minõségi vagy gyártási probléma
- a kibojhosodás nem csökkenti a temék funkcionalitását
- ha a terméken szakszerûtlen beavatkozás történik, a reklamációt elutasíthatjuk
- mosás elõtt mindig ellenõrizze a zsebeket, és csatoljon le minden olyan kelléket, amely szálhúzódást
okozhat
- a nyomott mintákat ne vasalja
- ne fújja közvetlenül a ruhára a dezodorokat
- a tépõzárral rendelkezõ ruhadarabokat ajánljuk óvatosabban mosni, lezárni, úgy fordítani (ki), hogy ne
tudjon együtt mosás esetén más anyagokkal összetapadni, azok felületét bolyhosítani, megrongálni
- a cipzárakat minden mosás elõtt fel kell húzni
Téli kabátok, thermo ruhák (poliészter kabátok) - a poliésztert tartalmazó kabátoknál nem ajánlatos az
öblítõszerek és lágyítók használata. Ajánlott a maximum 600-as fordulatú centrifugálás. A ruhák felületi
impregnálása mosástól, használatból erdõ dörzsölõdéstõl idõvel elkopik, tisztítani és impregnálni
ruhatisztítóban javasoljuk évente egy alkalommal.

