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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU 

Motoros csizma 
 

 

 
 

Tisztelt Ügyfelünk, 

Köszönjük, hogy minőségi motoros csizmát vásárolt a W-TEC 
márkánkból. Hisszük, hogy jó szolgálatot tesz majd a termék. 
A motoros csizma minden motorkerékpár felszerelés 
nélkülözhetetlen része. Célja a biztonság és a kényelem 
biztosítása motorozás közben. Minden csizmánk kiváló 
minőségű anyagokból készül, és megfelel a legmagasabb 
európai biztonsági előírásoknak. 
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VÁLASSZA A MEGFELELŐ CSÍZMÁT 

A motoros csizma kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy típusa, 
mérete és szélessége megfeleljen minden igényének. A 
vásárlás előtt óvatosan próbálja fel a csizmát. A csizmának a 
típusa, mérete, szélessége vagy alakja nem megfelelő indok a 
garanciaigény benyújtására. Válasszon csizmát a 
motorkerékpár típusa és a felhasználás célja alapján. 

Próbálja ki a motoros csizmáját, állva egyenesen tartva testét. 
Mindig mindkét csizmát próbálja fel. 

 

KOCKÁZATOK ÉS A VÉDELEM SZINTJE 

A lábbeli védelmet nyújt a kedvezőtlen időjárási viszonyok 
ellen anélkül, hogy jelentősen korlátozná a felhasználó 
mozgását és megakadályozná bármiben. A lábbelit úgy 
tervezték, hogy baleset esetén bizonyos fokú védelmet 
nyújtson a láb és a boka esetleges vágásaival vagy kopásával 
szemben. 

 

SZIMBÓLUMOK  
 

 

 

W-TEC trademark 

 

 

CE Mark 

 

 

User manual /Használati útmutató 

READ BEFORE FIRST USE 

/OLVASSA EL HASZNÁLAT ELŐTT 

MADE IN PAKISTAN Country of manufacture 
/Gyártási ország 
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Size (example) /Méret 

(minta) 

 

 

 
Information symbols referencing 

the directive 94/11/ES / 

Információs szimbólumok  

LEATHER % 

PU % 

RUBBER % 

 
Boot material composition 

/Anyagösszetétel 

 

HASZNÁLAT 

A motorosoknak tudniuk kell, hogy a védőfelszerelés viselése 
a mozgás korlátozását is magában foglalhatja, és időre lehet 
szükség az új védőfelszerelés megismeréséhez, 
megszokásához. A lábbeli nem használható 
sporttevékenységre, kivéve a motorkerékpározást. 

VIGYÁZAT: A lábbeli felvétele előtt ellenőrizze, hogy jó 
állapotban van-e a termék, ép és tiszta-e és ellenőrizze, hogy 
a különféle rögzítőelemek működőképesek-e. 

 

KARBANTARTÁS 

Ha azt akarja, hogy csizmája teljes mértékben rendeltetését 
szolgálja, és hosszú élettartamú legyen, megfelelő és 
rendszeres karbantartást kell végeznie rajta. Feltétlenül 
kövesse az alábbi utasításokat: 

 Tisztítsa meg a terméket egy szivaccsal és langyos vízzel. 

 Javasoljuk, hogy a talpat nedves ruhával tisztítsa. 

 Használjon kefét a külső talp számára. 
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 Fontos, hogy minden használat után hagyja a csizmát 
megfelelően kiszáradni és levegőzni. A csizma belseje rövid 
ideig történő használat esetén is nedves lehet, a lába 
izzadása miatt. Szélsőséges esetekben fontolja meg olyan 
termékek használatát, amelyek elnyelik a csizma belsejében 
keletkező nedvességet. 

 Ha a csizma átázik, tegyen bele újságpapírt, és hagyja 
szobahőmérsékleten megszáradni. Tartsa a csizmát 
hőforrásoktól távol. Soha ne mossa ki őket. 

 Semmilyen körülmények között ne használjon oldószert 
vagy hasonló erős anyagot a csizma tisztításához. 

 Ne feledje, hogy a csizmáinak ápolására fordított idő 
pozitívan befolyásolja annak élettartamát. 

 A termék várható élettartama számos tényezőtől függ, 
például a használat gyakoriságától, csizma terhelésétől, 
felhasználó súlyától és természetesen a rendszeres ápolás 
minőségétől. A lábbeli élettartama függ a használat 
intenzitásától, ezért nem mindig azonos a garanciaidővel. A 
lábbeli intenzív használata esetén a termék élettartama 
rövidebb lehet, mint a garanciaidő, amely 24 hónap. Például 
az átlagos intenzitással használt normál lábbeli élettartama 
körülbelül 6-8 hónap, amennyiben betartja a gyártó összes 
óvintézkedését, ideértve a megfelelő karbantartást is. 

 

A bőr karbantartása 
 

 Tisztítsa meg a felületet egy szivaccsal és langyos vízzel, 
tisztítógéllel vagy enyhe mosószeres oldattal. 

 A csizma vízállóságának növelése érdekében 
impregnálószert vigyen fel rá. Erre a célra a legmegfelelőbb 
termékek a méhviasz alapú termékek, ezek is részei 
kínálatunknak. A méhviasz táplálja és impregnálja a bőrt, 
javítva az általános kinézetet. Ez jelentősen 
meghosszabbítja a bőr anyagok élettartamát. 

 A szintetikus bőrt csak impregnálni kell. Mielőtt elkezdené, 
ellenőrizze, hogy az összes tisztítószert kimosta e belőle. 
Egy bizonyos idő elteltével az impregnálást meg kell 
ismételni. 
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 Hagyja, hogy a bőr lassan és alaposan megszáradjon. Ne 
tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek 
(azaz radiátor közelébe). Állandó szobahőmérsékletű 
helyiségben szárítsa meg a bőrcsizmát. 

 

TÁROLÁS 
 A csizmát tartsa száraz és jól szellőző helyen. 

 A csizmát megfelelő távolságra tegye minden hőforrástól. 

 A közvetlen napfénytől tartsa távol. 

 Ha hosszabb ideig tárolná, használjon megfelelő 
impregnálószert. 

 

MEGSEMMISÍTÉS 

FIGYELMEZTETÉS: A lábbeliket megfelelő módon kell 
megsemmisíteni. Ne égesse el és mechanikusan se semmisítse 
meg a motoros bőr ruhadarabot vagy a kiegészítőt. Helyezze a 
ruházatot és a kiegészítőket a megfelelő hulladékgyűjtő 
tartályba, a vonatkozó jogszabályok és előírások szerint. 

Ne változtassa, és ne javítsa meg a cipőt. A felhasználó által 
végzett módosítások vagy javítások veszélyeztetik a csizma 
rendeltetését. Vegye fel a kapcsolatot az eladóval javítások 
tekintetében. 

 

VIGYÁZAT 

A motorkerékpározás veszélyes, sérülést vagy akár halált is 

okozhat. A kockázatok csökkentése érdekében mindig 

használjon megfelelő védőfelszerelést. 

Motorozás: Minden motoros személyesen felel a védőeszközök 

használatáért és karbantartásáért. Ha a sebességváltó 

megsérül, védő tulajdonságainak megőrzése érdekében meg 

kell javítani vagy cserélni. Cégünk semmilyen módon nem 

felelős semmilyen kárért, sérülésért vagy halálért, amely 

védőfelszerelést igénylő tevékenységek következménye lehet.


