
1  

 

 

HASZNÁLATI 
ÚTMUTATÓ – HU 

Motoros kesztyű 
 

 
A W-TEC motorkerékpár-kesztyű valódi bőrből és egyéb, a kesztyű 
belsejében található címkén is szereplő anyagokból készül. A 
varratok erősségének és tartósságának biztosításához speciális 
angol szálakat készítettek. A kritikus helyeket vagy kétrétegű Kevlar 
rostok, vagy protektorok borítják. A termék minősége az EN 13594 
európai szabvány szerint van tesztelve. 

 
BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

 

Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, és válassza ki a 
megfelelő méretet. Feltétlenül olvassa el a kezelési útmutatót is. 

A kesztyűt kizárólag arra a célra használja, amelyre gyártották, 
különben a termék szükségtelen károsodásának veszélye áll fenn. 
Ne tegye ki a kesztyűt magas hőmérsékletnek. Mielőtt elindulna 
ellenőrizze, hogy a kesztyű megfelelően van-e rögzítve. Ha a 
kesztyű sérült, cserélje ki. A kesztyű megvédi a kisebb sérülésektől, 
és kényelmesebbé teszi az utazást, mivel a kesztyűben a keze nem 
izzad a kormányon. Az esetleges károkért a termék nem megfelelő 
használata miatt a gyártó nem vállal felelősséget.  
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A kesztyű nem képes teljes mértékben megakadályozni a sérülést 
baleset esetén, és nem képes elnyelni az ütéseket. 

A kesztyűt a rendeltetésszerű használatnak megfelelő körülmények 
között használja. 

 
MEGFELELŐ MÉRET 

 
Mielőtt megvásárolná a terméket, mindenképpen próbálja ki, hogy 
megfelelő e a kezére. Nem kell attól tartania, hogy a kesztyű 
használat közben túlságosan megnyúlik, mert nem fog. 
Ez azonban függ a bőr és a további anyagok mennyiségétől.  
Ha a kesztyű teljes egészében bőrből készül, akkor feltételezni kell, 
hogy a bőr idővel kissé meglágyul, és tágul a mosás és kopás 
miatt. Mindenképpen próbálja fel őket, rögzítse a kesztyűt 
megfelelően, üljön fel egy motorkerékpárra, és próbáljon úgy 
mozogni benne, ahogyan általában motorozás közben. Próbálja 
meg összezárni és kinyitni a kézfejét. Amennyiben nem korlátozza 
a mozgásában mialatt a kesztyűt viseli, akkor a megfelelő méretet 
választotta. 

 
ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ 

 
Minden utazás után szellőztesse át a kesztyűt és hagyja, hogy lassan 
a levegőn száradjon. Ne hagyja, hogy a kesztyű hőforrások (fűtés stb.) 
közelében száradjon. 
Tisztítsa meg a kesztyűt hideg vízzel és pH-semleges tisztítószerrel. 
Mosás után ne csavarja ki, és hagyja, hogy megfelelően 
megszáradjon. Ne használja a kesztyűt, amíg teljesen meg nem 
szárad. 
A bőr lágyságának fenntartása érdekében rendszeresen vigyen fel 
speciális méhviasz balzsamot vagy bőrolajat a termékre. Mielőtt ezt 
megtenné, első lépésként mindig szabaduljon meg az összes 



3  

szennyeződéstől és folttól. 
 
Ne feledje, hogy a termék élettartamát közvetlenül befolyásolja az, 
hogyan használja és gondozza a motoros kesztyűt. A jótállási időnek 
nem kell egyeznie a termék élettartamával. 

 
SZIMBÓLUMOK 

 

 

W-TEC trademark 

 

IN 00000 
Product code (example) 

/Termék kód (példa) 

VYROBENO V PÁKISTÁNU 

VYROBENÉ V PAKISTANE 

MADE IN PAKISTAN 

 

Country of origin /Gyártás 

helye 

M 
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 Size (example) /Méret 
(példa) 

 


