
 



 

 



 

 
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU 

Motoros öltözék  
Tisztelt Ügyfelünk, 

 

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. 

A W-TEC motorkerékpár ruházat kiváló minőségű anyagokból 

készül. (Az anyagösszetételről további információkat találhat 

közvetlenül a termék címkéjén vagy a www.insportline.eu 

weboldalunkon). A típustól függően a ruházat tartalmazhat 

membránt az optimális gőz-, hő- és páratartalom elvezetésért, 

leszerelhető hőállóbélést vagy mindkettőt. A motorkerékpár 

ruházatok vízállók, ezért nem jut be a víz a ruha belsejébe. 

Gyártási folyamat része annak biztosítása, hogy a ruházatok 

megfeleljenek az összes előírt európai minőségi szabványnak. 

Az egyes szabványok számai megtalálhatók a ruházat alján 

található címkéken. 

 

FIGYELMEZTETÉS 

Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat a megfelelő 

méretválasztáshoz és a helyes használathoz: 

 

»A motorkerékpár ruházatot úgy tervezték, hogy megvédje a 
motorosokat a mechanikai behatásoktól. 
»A sérülés vagy a helytelen használat csökkentheti a ruházat védő 
tulajdonságait. 
»Javasoljuk, hogy minden használat után ellenőrizze az összes 
védőkomponenst. A terméken a kopás vagy sérülés veszélyeztetheti a 
biztonságát. 



»Az EN tanúsítvánnyal rendelkező sisak használata kötelező és 
szükséges a lehetséges sérülés vagy halál kockázatának csökkentése 
érdekében. 
»A védőruházat egyetlen része sem nyújthat teljes védelmet.  
 

HELYES MÉRET KIVÁLASZTÁSA 

A megfelelő védelem biztosítása végett, valamint annak 

megakadályozása érdekében, hogy a védőelemek  egy 

esetleges esés esetén elmozduljanak a helyükről, a 

ruházatnak szorosan és biztonságosan illeszkednie kell  a 

viselőjére, különösen a védőfelszereléseknél. A 

motorkerékpár ruházat kiválasztásakor próbálja ki a teljes 

felszerelését, beleértve a csizmát, kesztyűt és a 

védőfelszerelést is. Javasoljuk, hogy üljön olyan helyzetbe, 

amelyen általában motorkerékpáron szokott, vagy már 

közvetlenül azon próbálja ki, hogy megbizonyosodjon arról, 

hogy a ruházat semmilyen módon nem korlátozza a 

mozgását. A ruházatnak már az első próba alkalmával 

kényelmesnek kell lennie.  
 

TISZTITÁS 
Rendszeresen tisztítsa meg a terméket az alábbi utasítások 
szerint, annak hosszú élettartamának megőrzése érdekében. 
Tisztítás előtt távolítsa el az összes leszerelhető kiegészítőt. 
 

Textilruházati utasítások 

 
»Ajánlatos a textilruhákat kézzel szappanos vízzel mosni langyos vízben. 
Ha a ruházat piszkos, akkor moshatjuk gépben is, de csak legfeljebb 30 ° 
C-on. Ha a membrán a termék része, használjon speciális mosószert.  
»A ruhákat meleg helyiségben, hőforrásoktól távol tartva szárítsa. 
»Szárítás után használjon impregnálót a textilruházatra. 
»Ne használjon magasnyomású mosót. 

 



Bőrruházat kezelési útmutató 

 
»A motorkerékpár bőrruháinak tisztításához használjon langyos vizet  
speciális tisztítószert bőrruhákhoz vagy szappanos vizet. Használjon 
szivacsot a tisztítószerek felviteléhez és eltávolításához. 
»Hagyja, hogy a ruházat szobahőmérsékleten száradjon, hőforrástól 
vagy közvetlen napsugárzástól távol. Semmilyen módon ne próbálja meg 
gyorsítani a szárítást. 
»Ha a ruházat száraz, akkor megmerevedik. Megfelelő terméket kell rá 
felvinnie - választhat spray-k, paszták, balzsamok vagy zsírok közül.  
Vigye fel a terméket a mellékelt utasítások szerint. 
»Ha nagyobb a szennyeződés a ruháin, hagyja megszáradni, majd 
kefélje le puha kefével vagy tisztító géllel távolítsa el a szennyeződést. 
»Ha meg akarja tartani a ruhák vízálló tulajdonságait, akkor 
rendszeresen kell impregnálnia. A választott impregnálószer felvitele 
után törölje át a terméket langyos vízzel. 
 
 

Textil ruha Bőr ruha 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

    

 

    
 

 
 

  



TÁROLÁS 
»Hagyja a ruhákat lógni, vagy óvatosan összehajtva, száraz és jól 
szellőző helyen.  
»Hőforrásoktól tartsa távol. 
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