
Инструкция за ползване на тениски, якета, ризи, блузи и клинове с и без UV защита, долнища, панталони, поли - Ръководство за употреба
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ЗАПАЗЕТЕ ТЕКУЩОТО РЪКОВОДСТВО ПРИ БЪДЕЩО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
 Въпреки че в производствения процес се използват различни импрегниращи технологии, якетата с мембрана не са водоустойчив продукт, препоръчително е да се носят при сухо 
време. Облеклата от текстил не предлагат 100% защита срещу вода. Мембраната има двупосочно действие, при сухо време позволява на влагата в дрехата да излезе навън, при мокро 
време, намалява достъпа на вода към тялото. Когато има натиск отвън, при мокро или много влажно време, мембраната може да пропуска и навътре!
 Кожата е естествен продукт, който има разлики в структурата или цвета, специфични за този материал. Ръчно изработените продукти могат да показват разлики, които не са 
производствени дефекти.
 Този продукт не е подходящ за промишлена употреба! Той не предпазва ползвателя от студ, химикали, огън, топлина, удари и ел. напрежение.
 Този продукт има за цел да предпази тялото, но въпреки това, не може да защити ползвателя срещу възможни злополуки.
 Въпреки, че продуктът е тестван и резултатите показват, че той е безопасен и лесен за използване от повечето потребители, всеки потребител трябва да спазва някои правила за 
безопасност, за да бъдат избегнати злополуки.
 Облеклото предпазва само тогава, когато пасва добре и е правилно поставено, закопчалките са закопчани, връзките завързани, циповете закопчани, прикрепено е плътно и седи 
сигурно и удобно на тялото. Трябва да се регулира по тялото на потребителя преди всяка употреба.
 Строго се забраняват структурни промени, модификации, поставянето на аксесоари, както и отстраняването на която и да е оригинална част на облоклото, освен препоръчаните от 
производителя! Подобни действия представляват сериозен риск за безопасността на ползвателя на този продукт!
 Ако се чувствате некомфортно и неудобно в облеклото е препоръчително да спрете да го използвате.
 Тъй като облеклата са произведени от мек материал, има възможнност да бъдат пробити от остри предмети.
 Продължителната повишена влажност на тялото е благотворна среда за развитието на микроорганизми и гъбички. Използването на подходящи чорапи, бързосъхнещо бельо, 
специални дезодоранти, пудри и антибактериални материи намаляват неприятните миризми.
 Облеклата не са играчки, не трябва да се използват от деца по време на игра и когато съществува риск от удушаване!
 Използвайте облеклата според сезона и предназначението им. Облеклата с UV защита, намаляват риска от увреждане на кожата, но не могат да ви предпазят напълно. Предпазно 
облекло с обозначение UPF (Коефициент на УВ защита) трябва да е най-малко 40 и да е измерен в съответствие с EN 13758-1. Това облекло предпазва само частите от тялото, които 
покрива. Излагането на слънце за дълги периоди от време може да причини сериозно увреждане на кожата ви. Затова използвайте слънцезащитен крем с висок фактор за частите от 
тялото, които не са покрити. Защитният фактор на това облекло може да намалее с течение на употребата му, когато го събличате или когато е мокро. Лицата с дерматологични проблеми, 
с лунички, с естествено червен цвят на кожата и такива с висок риск от рак, непременно трябва да поискат лекарски съвет, преди излагане на слънце или ползване на този продукт!
 Спазвайте всички техники за безопасност, за да избегнете злополука и предотвратите риска от увреждания!

ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДРЪЖКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
 Облеката трябва да се държи далеч от източници на топлина. Не ги оставяйте в автомобил или на други места, пряко изложени на слънчева светлина. Високите температури влошават 
състоянието им и те губят определени функции. Максималната температура, на която могат да бъдат излагани е 50ºC.
 Облеклото може да се почиства само с вода, сапун и влажна кърпа или да се пере при определената от производителя температура, написана на етикета. Използването на почистващи 
препарати (включително белина), химически агресивни препарати или съдържащи разтворители, може да доведе до повреда.
 Облеклото трябва да бъде почистено и изсушено, преди да се третира с импрегниращи препарати. Препаратите за третиране на кожа (бои, вакси, импрегнатори...), трябва да се 
използват само върху детайлите от кожа. Препаратите за текстил, само върху детайлите от текстил.
 Cлед почистване оставeте облоклото напълно да изсъхне на въздух, след което може да го използвате по предназначение или да го приберете за съхранение.
 При транспортиране, ползвайте оригиналната кутия или плик, като внимавате да бъде прибрано без деформации.
 Не съхранявайте в деформирана позиция. Облеклото не трябва да се съхранява мръсно и мокро.
 Облеклото трябва да се проветрява. Не съхранявайте на влажни места и избягвайте ненужно излагане на слънце.
 Времето оказва въздействие върху всички материали и, въпреки че облеклата са произведени от качествени материали, съхранението им в продължение на повече от 3 години не е 
препоръчително. Крайният срок за използване зависи от честотата на носене, от степента и средата на употреба. Периодично подменяйте облеклото си, препоръчително веднъж на 2 
години употреба. Има опасност от неравномерно износване и загуба на защитните функции. В случай, че облеклата покажат дефекти при визуална проверка, като разшити конци, 
разлепвания, сцепване или пукнатини и др. заменете ги незабавно с други.

ИЗБОР НА РАЗМЕР, ОБУВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ
Поради голямото разнообразие на производители и системи за размери е важно облеклата да се изпробват преди покупката. Всяка ново облекло е по-твърдо и нееластично и изисква 
известно време, за да улегне на мястото си. След като го облечете са нужни няколко минути, за да стане по-удобно. Има няколко универсални места за измерване. При якета, блузи, тениски 
и други горни дрехи се измерва дължината на ръкава, гръдната обиколка, талията и общата дължина на дрехата. При панталони, клинове и поли се измерва талията, ханша, дължината на 
крачола, общата дължина и дълбочина. Измерете точните мерки, плътно до тялото и намерете своите резултати в таблицата.
Обличането на якета и ризи става по следните стъпки: Разкопчавате ципа и копчетата, ако има такива, разхлабвате връзките, освобождавате лепките и катарамите, ако има такива. Вкарвате 
първо едната ръка през отвора на ръкава и приплъзвате напред, докато ръката не се покаже през ръкава. Повтаряте процедурата и на другата ръка и внимателно го поставяте на гърба си. 
Затягате връзките или другите механизми за пристягане. Съблича се се след, като се разхлабят механизмите за пристягане, докато докато свободно можете да измъкнете двете си ръце от 
якето. Тениски и блузи се нахлузват през главата, вкарвате първо едната ръка през отвора на ръкава и приплъзвате напред, докато ръката не се покаже през ръкава, повтаряте и с другата 
ръка. Панталони и клинове се обуват, като разкопчаете ципа и копчетата, ако има такива, вкарвате първо единият крак в отвора за краката, после другият и накрая вдигате докато колана 
достигне талията. Затягате връзките или другите механизми за пристягане.

Международни мерки и стандарти            Схема

СПЕСИФИКАЦИИ
Облеклата имат следните елементи: Дълъг или къс крачол, колан, дълъг или къс ръкав, яка, качулка, връзки за пристягане, ципове, копчета, метални капси и ленти с велкро в зависимост от 
модела. Облеклата с мембрана имат вътрешен слой, намаляващ достъпа на влага и подпомагащ дишаемостта.
Използвани материали: Кожа, текстил, EVA, PVC, PU, неопрен, каучук, полиестер, полиамид, памук, естествени пера, силикон, метал и други, описани на етикета.

Вносител Съни Х3М ЕООД, София, ул. Мъдрен 27, sunnyx3m.com. Произведени в КНР, Камбоджа, Тайван, Бангладеш, Полша, Чехия, Турция, Германия, Испания, България
Дистрибутор GUL: 1 Lodge Way, Indian Queens Industrial Estate, St Columb Cornwall TR9 6TF, United Kingdom, www.gul.com. Дистрибутор Spokey: Spokey sp. z o.o. al. Roździeńskiego 188C, 
40-203 Katowice, Poland, www.spokey.pl. Дистрибутор Aropec: Aropec Sports Corp. No.122, Minsheng Road, Shengang, Taichung 42950, Taiwan, www.aropec.com.tw. Дистрибутор Regatta и 
Dare2B: Regatta Limited, Basecamp, Mercury Way, Urmston, Manchester, M41 7RR, www.regatta.com. Дистрибутор Hannah: 54, Americká 2796/54, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, Czech, 
www.hannahoutdoor.com. Дистрибутор Alpine Pro: ALPINE PRO, a.s. Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, www.alpinepro.com. Дистрибутор Joluvi и Mosconi: Joluvi S.A., Polígono Industrial 
Cancienes naves 6 y 7, 33470 Cancienes, Asturias, Spain, www.joluvi.com. Дистрибутор Fashy: Fashy GmbH, Kornwestheimer Str. 46, 70825 Korntal-Münchingen, Germany, www.fashy.de. 
Дистрибутор Ascan: CANEL HANDELS GMBH, Grandweg 66, 22529 Hamburg,  Germany, www.ascan-surf.de. Дистрибутор Sphere Pro: Carrer de Pau Miralda, 15, 08243 Manresa, Barcelona, 
info@sphere-pro.com, +34 93 877 34 87, https://sphere-pro.com, Дистрибутор Zagano: Wola Dalsza 344, 37-100 Łańcut, Podkarpackie, Poland, +48798703356, zagano@zagano.com, 
https://www.zagano.com, Дистрибутор Релакс: Catherine Life a.s., U Prioru 5, 16100 Prague, Czech Republic, www.catherinelife.com, Производител Престиж: Престиж Аква, София, бул. 
Проф.Цв.Лазаров 13 +359899932101, https://prestigebg.com
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