
SZÖVETTÁSKÁK
Használjon nedves ruhát, vagy ha több foltot fedezett fel, használjon vizet és semleges szappant.
Ne mossa mosógépben a terméket, csak kézzel mossa hidegen, és ne szárítsa szárítógépben. A különös gondozás és 
védelem érdekében univerzális védőpermetet is használhat.
BŐR TÁSKÁK
Mivel bőr táskáink valódi bőrből készülnek, természetes színváltozatúak lehetnek, amelyek minden táskát egyedivé és 
különbözővé tesznek. Bőr táskája hosszú élettartamának érdekében rendszeresen törölje le puha, száraz ruhával. Csak 
színtelen bőrápolási termékeket használjon, és először tesztelje azokat egy kevésbé látható területen. Ne mossa a táskáját, 
és ne használjon vegyszeres tisztítószert. Próbálja szárazon tartani, és kerülje a vizes vagy nedves felületekkel való érintkezést.
VÍZÁLLÓ TÁSKÁK
A táskáink külső anyaga nem vízálló, hanem vízlepergető. Igyekszünk a lehető legjobban megvédeni termékeinket a nedves-
ségtől vízálló anyag felhasználásával mind a táska külső részén, mind a belső bélésén.
A fény és a víz miatt ez a vízlepergető réteg elhasználódhat, és a hosszan tartó káros hatások miatt szivárgást okozhat a 
varratokon és a cipzárakon. Segíthet megvédeni a táskáját, ha rendszeresen kezeli víztaszító termékekkel.
A táskát soha ne mossa mosógépben és ne szárítsa szárítóban.
Használjon langyos (nem forró) vizet, és puha szivacsot vagy ecsetet kíméletesen, hogy ne károsítsa az anyagon lévő 
védőbevonatokat.
A terméket árnyékban vagy beltérben szárítsa, ne közvetlen napsütésben (az UV fény ronthatja a szövetet).
A cipzárakat alkalmanként meg kell tisztítani a finom homok, por és egyéb részecskék eltávolítása céljából. Vigyázzon, hogy 
ne súrolja a felületeket, mivel sok cipzár vízálló bevonattal rendelkezik. Segítsen a beragadt cipzárak csúsztatásában a 
cipzárak számára készített kenőanyaggal.
Könnyű tisztítás
Ürítse ki az összes zsebet, rázza ki a port és egyéb szennyeződéseket a táskából. Használjon tiszta szivacsot (szappan nem szükséges) a belső tér kitörléséhez. Enyhén dörzsölje meg a külső foltokat 
szivaccsal és egy kis szappannal. Használjon tiszta, hűvös vizet szivaccsal vagy ruhával a szappan öblítéséhez.
Kézi mosás:
A kézimosás a legbiztonságosabb módszer a hátizsákok tisztítására. Egyes táskák - különösen a túra hátizsákok - védőbevonattal rendelkeznek, amelyek le tudnak kopni, törlődni. Ha táskája bőr, 
bőrszegélyű, vagy olyan díszítéssel rendelkezik, mint a vasalható foltok vagy hímzések, akkor érdemes ragaszkodnia a kézimosáshoz.
Amire szüksége lesz:
Enyhe (illatanyag- és adalékmentes) szappan vagy mosószer, szivacs vagy mosogatórongy, puha sörtésű tisztító kefe (mint egy régi fogkefe), régi törölközők
1. lépés: Ürítse ki a hátizsákot, és törölje le a látható szennyeződéseket
Nyissa ki az összes zsebet és rekeszt, és vegyen ki minden tárgyat, cipzárakat hagyja nyitva. Rázza ki a hátizsákot, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket vagy a morzsákat, és ecsetelje le a szennyeződé-
seket és a lerakódásokat kívülről. Használhat porszívót is a belső és a külső varrat mentén. Távolítson el minden fémkeretet, levehető hevedereket és csípőöveket.
2. lépés: Olvassa el az ápolási utasítások címkéjét
Az ápolási címkék általában a hátizsák belsejében találhatók. A tisztításhoz kövesse az utasításokat. Ha nincs címke, mindenképpen tesztelje a szövetet egy kevésbé látható helyen kb. ¼ teáskanál 
mosószerrel, hogy elkerülje a fakulást vagy a sérüléseket.
3. lépés: Foltok kezelése
Óvatosan tisztítsa meg a látható foltokat egy teáskanálnyi langyos vízzel elkevert mosószerrel és egy puha sörtés kefével vagy szivaccsal.
4. lépés: Óvatosan mossa le a hátizsákot langyos vízben
Töltse fel a mosdót vagy a kádat langyos vízzel és egy evőkanál enyhe mosószerrel. Ha a hátizsák elmerülhet (ellenőrizze az ápolócímkét), tegye közvetlenül a vízbe. Óvatosan dörzsölje meg a hátizsák 
belsejét és külsejét is szivaccsal vagy mosdókendővel. Használjon egy régi fogkefét a cipzárak súrolásához, hogy eltávolítsa a felhalmozódást.
5. lépés: Öblítse le és szárítsa meg levegőn
Ha elmerítette a hátizsákot, öblítse le a szappanos vizet, és cserélje ki tiszta, hűvös vízre az alapos öblítéshez. Ha csak szivacsot vagy kendőt használt (áztatás nélkül), mossa át a szivacsot tiszta vízzel, 
és távolítsa el a mosószert a hátizsákról. Használjon egy régi törülközőt, hogy óvatosan le tudja itatni a felesleges nedvességet, napfénytől védett helyen hagyja száradni a terméket. Soha ne tegye a 
hátizsákot a szárítóba, mert a hő károsíthatja a szövetet és a kiegészítőket, például a cipzárt körülvevő szövetet.
Karbantartási tipp: Ha impregnáló spray-t szeretne használni, ne felejtse el megvárni, amíg a tiszta hátizsákja teljesen meg nem szárad.
Gépi mosás, tisztítás
Amire szüksége lesz:
Enyhe (illatanyag- és adalékmentes) mosószer, szivacs vagy mosogatórongy és puha sörtés tisztító kefe (mint egy régi fogkefe), párnahuzat vagy szennyes táska, régi törölközők
1. lépés: Ürítse ki a hátizsákot, és törölje le a látható szennyeződéseket
Nyissa ki az összes zsebet és rekeszt, és vegyen ki minden tárgyat, a zsebeket hagyja nyitva. Rázza ki a hátizsákot, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket vagy a morzsákat, és ecsetelje le a szennyeződé-
seket és a lerakódásokat kívülről. Használhat porszívót is a belső és a külső varrat mentén. Távolítson el minden fémkeretet, levehető hevedereket és a csípőöveket.
2. lépés: Olvassa el az ápolási utasítások címkéjét
Az ápolási címkék általában a hátizsák belsejében találhatók. A tisztításhoz kövesse az utasításokat. Ha nincs címke, mindenképpen tesztelje a szövetet egy kevésbé látható helyen kb. ¼ teáskanál 
mosószerrel, hogy elkerülje a fakulást vagy a sérüléseket.
3. lépés: Foltok kezelése
Óvatosan tisztítsa meg a látható foltokat egy teáskanálnyi langyos vízzel elkevert mosószerrel és egy puha sörtés kefével vagy szivaccsal.
4. lépés: Gépi mosás enyhe program mellett
Vágjon le minden laza szálat a cipzárak körül. Helyezze a hátizsákot egy párnahuzatba vagy szennyeszsákba, hogy megakadályozza a hevederek vagy cipzárak összekuszálódását vagy megrekedését a 
mosógép belsejében. Adjon hozzá kis mennyiségű enyhe mosószert (töltse fel a mosószer sapka első vonaláig), és futtasson kíméletes programot mosógépén.
5. lépés: Száradás
Miután a mosási program befejeződött, használjon egy régi törülközőt, hogy óvatosan felitassa a felesleges nedvességet, majd hagyja száradni a terméket. Soha ne tegye a hátizsákot a szárítóba, 
mert a hő károsíthatja a szövetet és a kiegészítőket, például a cipzárak körüli szöveteket.

HASZNÁLATI- ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
NEM VÍZÁLLÓ TÁSKÁKHOZ



Mosási útmutató: 
Javasoljuk a kézimosást langyos vízben, szappanalapú mosószerrel. Ne használjon öblítőt. Lazítsa meg az összes hevedert, távolítsa el a levehető csípőöveket, és mossa meg a hátizsákot kádban vagy 
nagy mosogatóban. Óvatosan dörzsölje meg a hátizsákot puha szivaccsal, majd alaposan öblítse le. A hátizsákot jól szellőző helyen vagy szabadban, közvetlen napfénytől távol tartva szárítsa meg.
Egyéb: Kérjük ne használjon mosógépet és szárítógépet, mivel a hátizsák egyes részei meglazulhatnak, károsíthatják a készüléket és a terméket. A legtöbb termék permetezhető vízlepergető anyaggal 
újraszigetelhető. A korrózió elkerülése érdekében tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a termék összes fémrésze alaposan megszáradt. Hosszú távú tároláshoz tartsa a hátizsákot hűvös, száraz 
helyen.

SZAVATOSSÁGI SZABÁLYOK
Cégünk a reklamációs ügyek intézését a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014.(IV.29) NGM rendelet, 373/2021. (VI. 30.) Korm. 
rendelet, ill. a Polgári Törvénykönyv Hibás Teljesítésére vonatkozó hatályos szabályainak, rendelkezéseinek betartásával végzi. Az említett rendeletek értelmében panasz esetén a keletkezett hibát 
írásba foglaljuk, jegyzőkönyvezzük, a terméket vizsgálatra küldjük, a reklamáció jogosságának eldöntése érdekében; annak eredményéről pedig 5 munkanapon belül értesítjük a jegyzőkönyvben 
megadott értesítési módok egyikén.
A hatályos jogszabályok szerint a szavatosság ideje a vásárlástól számított 2 év (1+1év).
Az eladást követő első 1 évben (kötelezettségének megfelelően) a forgalmazó saját költségén megvizsgál(tat)ja, hogy a keletkezett meghibásodás anyag- és/vagy gyártási hibából adódik-e, továbbá, 
hogy a hiba oka már eladáskor benne volt-e a termékben, tehát fennáll-e az úgynevezett hibás teljesítés, azaz a reklamáció jogosnak tekinthető-e. 1 év után bejelentett reklamáció esetén – ha az 
eladó nem ért egyet a vásárló reklamációjával – a vásárlónak ( a saját költségén) kell bizonyítania, hogy a meghibásodás oka már az eladáskor jelen volt a termékben. Amennyiben a szakvélemény 
alaposnak ítéli a vásárló reklamációját, úgy a cipő vételárán felül a bevizsgálás költségét is megtéríti cégünk.
A vásárló választhat az alábbi kellékszavatosságok közül:
javítás, csere, árleszállítás, elállás, pénzvisszafizetés.
Amennyiben a termék javítható a forgalmazó az aránytalan többletköltség elkerülése érdekében javíttathatja a terméket.
Ha nem ért egyet cégünk álláspontjával fordulhat a területileg illetékes Békéltető Testülethez, valamint a megyei Kormányhivatalokhoz.
A kellékszavatossággal kapcsolatban a hatályos PTK. Hatodik könyv, XXIV. Fejezet, 6:157 §- 6:170 §-ból tájékozódhat.
Termékszavatossági igényre leadott terméket, a szavatossági igény rendezése után 3 hónapig áll módunkban megőrizni a leadás helyszínén.

Bármilyen bizonytalanság, vagy kérdés esetén kérjük forduljon eladóinkhoz!
Reméljük, hogy a leírtak segítségére lesznek és azok betartásával sokáig fog örülni választott táskájának!
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!


