ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА
Да си запазите дрехите и модните аксесоари,за да издържат възможно най-дълго време,
при запазване на оригиналната форма и цвят, придържайте се към инструкциите за
експлоатация. Закупени продукти имат маркировка за използваните материали.
По-долу ще намерите информация, че тези символи означават и като отделните материали,
за да поддържате.
СИМВОЛИ
Пране в перална машина при максимална
температура, посочени в символ
и нормално механично въздействие.
Обикновен изплакване и нормалното
пресовано бельо.

Бельо може да се суши в барабана при
по-ниска температура на сушене.

Нежна перална машина, лека механична
действие изплакване при понижаване на
температурата на водата
с максимална температура в символа
Целзий, леко центрофугиране.

Бельо не се суши в барабана.

Много нежно машинно пране при
максимална температурата, определена
в градуси символ Целзий, леко механично
действие, изплакване и се върти.

Бельо не се избелва средства, които
отделят хлор.

Ръчно пране при максимална температура
от 40 °C.Бельо не е машинно пране.
Внимателно боравене.

Бельо не се избелва средства, които
отделят хлор.

Не перете дрехите. Внимателно боравене
в мокро състояние.

Прането може да бъде изчистено на химическо
тетрахлороетен, трифлотрихлорметан,
флуоротрихлорометан и бензин. общи
процедури химическо чистене, няма
ограничения.

Гладене при максимална температура на
110 ° С.Внимание при парно гладене.

Прането може да се почиства с същите
средства като P с ограничен добавяне на вода.
Изисква повишено внимание при механично
действие и при избор на температура на
сушене.

Гладене при максимална температура на
150 ° С.

Прането може само сухо химическо чистене
трифлотрихлорметан
и тежък бензин (Дестилацията
вариращи между 150-220 точка ° C 38-60 ° С)
чрез конвенционални методи за пречистване не
са ограничени.

Гладене при максимална температура на
200 ° С.

Бельо може да се почиства със същите
препарати като F с ограничен добавяне
на вода. Изисква повишено внимание от
механично действие и изборът температура
на сушене.

Не може да се пере.Гладенето на пара не
е позволено.

Пране в перална машина при
максимална температура 30 ° C
и нормално механично действие.
Нормална изплакване и ентрофугиране
пране.

Прането може да бъде изсушена в сушилня
при нормалната програма за сушене.

Прането неможе да се чисти химически.
Петна те не трябва да се отстранява
с органични разтворители.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДДРЪЖКАТА, ОБУВКИ И КОЖЕНА ГАЛАНТЕРИЯ (ЧАНТИ,
ПОРТФЕЙЛИ, РЪКАВИЦИ, КОЛАНИ)
Гладка кожа
За да премахнете мърсотията, първо използвайте подходяща
четка и след това с влажна мека кърпа.След това избършете
до суха, използвайки специален продукт на гладка кожа
на обувки. Можете също така да използвате специални
самолещици продукти.

Космена, кожа – кожа (велур), набук
Обувки от космените кожи не се носи в дъждът. Нови обувки
най първо с космениата кожа импрегнира със специален
препарат. Импрегнацията наред с другите неща, ще ви
помогне в бъдеще по-лесно да премахнете мръсотията.
За почистване на обувките от този материал винаги
почиствайте със специален препарат.

Лакова кожа
Този материал е много сложен механични повреди
(драскотини), изложени на въздействието на химични
въздействия, влага и измръзване (най-ниската температура,
използваемост на ниво -2 °C). Обувките изчистете от
мърсотията с влажна мека кърпа и след това нанесете крем
или спрей за лачена кожа.

Покритие от кожа
Покритие от кожа, синтетични материали, кожа. Тези
материали са лесни за почистване с влажна кърпа и
препарати, определени за синтетични материали. Не
използвайте обикновените хидратиращи кремове не
лъскане.

обувки. Предназначена изключително за носене в
интериора! Характеризира се с високо плъзгане. Токчетата
с покритие на кожата си редовно поддържаите.

Други кожи
Тя е преди всичко на модни обувки, които се различават с
цветни ефекти, разнообразие от обработка на повърхността
и патина. Често обувки с “използваният материал” е външнят
вид.На тези материали не използват кремове или полира.
Грижете се с безцветен импрегниране спрей за да се избегне
значително замърсяване.

Гумени обувки
Измийте с хладка вода и подсушете или ги оставете да
изсъхнат.Гумени обувки винаги ги оставете да изсъхнат сами
от потта.

Текстил
Текстилни обувки не са подходящи за дъжд, нито сняг.
Чистени на сухо. За почистване употребяваите препарати
за текстил на обувки, с които се проясни цвят и повърхността
на импрегнацията на обувките.

Козина
Кожата да се пази от удраскване,мазнина, прах и слънце.
Поддръжка може да се извърши с четка по козината. Влажна
кожа, дайте свободно да изсъхне при стайна температура.
Почистване остави на професионалистите. Кожа обувки
никога не съхранявайте в найлонови торбички.

Долната кожа
Използва се за производството на едноличните вечерни

Общи принципи на поддържане и грижа за обувки
·		 Обувките, преди първото използване импрегнирани, последвано от потребление в зависимост от времето.
· 		 След всяка употреба оставете обувките да изсъхнат напълно. Влагата от потта предизвиква прекомерно износване
на стелки и хастар.Затова сменяите обувките често, не се носят едни и същи обувки всеки ден.
· 		 Избягвайте влага и измръзване на обувките. Влажни обувки натъпкани с вестници и сухо, слабо далеч от източници
на топлина.
· 		 Зимните обувки след употреба, избършете остатъците от снегът и редовно ги поддържаите. На пътя, материалите са
много агресивни, така че се опитайте колкото се може повече да се ограничи.
· 		 Обувки не се препоръчва да се пере в пералня или ръчно.
· 		 Метални орнаменти могат след време, да оставият черен отпечатък върху материалите, с които те влизат в контакт.
Не допускаме, като ги своевременно чистиме.

Важно! Причините за рекламацията не могат да бъдат признати
·

Коженине обувки и вътрешността на обувката може да бъде боядисана в известна степен. Материалите, използвани
са тествани за устойчивост на цветовете, но поради пот може да се освободи цвят.

·

Неравна повърхност рисунка се характеризира с кожа и не се счита за фабричен дефект.

·

Навременно заместване на износеното на подметки,ходидла и стелки.Дефекти, причинени от небрежност на основна
поддръжка, неправилно почистване или използване на неподходящи средства не могат да бъдат причина за
рекламация.

·

За пушена каучук, така наречените сурова гума, която се използва за производството на подметки, е естествен
аромат на пушена.

·

Ярки цветове с течение на времето могат да засветлеят. Напротив, бялите материали имат тенденция леко да
пожълтяват. Този процес можете да поддръжат с помощта на подходящи средства.

·

Декоративни приложения са механично под високо напрежение. Тези компоненти модни обувки не може напълно да
се определи и може да предизвика тяхното отпадане и одлепяване.

·

Лятните отворени обувки и текстилни модни обувки има ограничен живот, около 1 сезон.

·

За високо лъскавите материали, което е естествена особеност на тяхното бързо износване под действието на
механични въздействия (почистване).

·

Синтетични материали, са изложени на стареене, дори ако не се използват.

·

Подметки с видима структура пяна и лека подметка (PUR) имат кратък живот.

