INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI INTREȚINERE
Întreținere:
Dupa fiecare purtare, încalțămintea se curăță, se îngrijește cu
produse adecvate și se montează pe șanuri potrivite ca mărime și
formă. Încălțămintea umedă se usucă lent, la temperatura camerei,
ferită de surse de căldură. Pentru a menține igiena piciorului, a
preveni deformările și a prelungi durata de folosire, recomandăm
purtarea alternativă a 2-3 perechi de încălțăminte.
Pantofii cu fețe din piele naturală netedă se îngrijesc cu produse de
îngrijire corespunzătoare, dupa ce în prealabil au fost îndepartate
praful și murdăria cu o carpă umedă. Pantofii cu fețe din nubuc sau
suede se îngrijesc cu produse de îngrijire corespunzătoare, dupa ce
în prealabil au fost curațați cu ajutorul unei perii cu peri moi sau a unei
carpe moi și uscate. Nu folosiți apa deoarece fața materialului s-ar
putea păta. Petele se îndepartează folosind soluții speciale adecvate
pentru acest tip de piele. Periile aspre pot produce deteriorari ale
fețelor. Impregnați încaltamintea din piele cu regularitate pentru a o
proteja eficient. Incaltamintea cu cusaturi vizibile pe fete si cea cu
cusaturi vizibile pe fete si cea cu talpa de piele nu este impermeabila
pentru apa sau zăpada. Produsele confecționate manual, în totalitate
sau partial, pot prezenta mici diferente sau neregularitati; acestea nu
constituie defecte de fabricatie.
Garanția nu se aplică în urmatoarele condiții:
Spălarea încalțamintei în apă sau în masina de spalat are ca urmare
pierderea garantiei. Nu folositi pentru curatare detergenti de haine sau
produse de albire. Utilizarea sau intretinerea incorecta a produsului,
precum și disconfortul, rănile sau deformările piciorului provenite din
purtarea incaltamintei de mărime sau forma nepotrivită cu piciorul nu
angajază răspunderea vanzătorului. Alegerea încalțamintei este un
act de vointă liber exercitată de către cumpărător. Uzura excesivă a
tocurilor datorată sofatului si deteriorarii apărute in urma lovirii sau
frecării cu alte materiale nu sunt acoperite de garanție.

Fetele si talpa pantofilor trebuie protejate de contactul cu solventi,
combustibili, nisip, smoala, bitum sau alte materiale corozive. Evitati
agatarea sau calcarea in obiecte metalice ascutite, etc. Nu constituie
obiectul garantiei defectele aparute ca urmare a imperfectiunilor
drumurilor, trotuarelor sau terenurilor unde s-a folosit incaltamintea.
Colorarea pielii sau a textilelor care au venit in contact direct cu
pantofi necaptusiti, captuseala sau branturi de piele colorate in
decursul purtarii nu constituie motive de garantie.
Special pentru încălțămintea de alergare
Incălțămintea de alergare are caracteristici diferite față de
încălțămintea de trekking sau de approach. Materialele folosite sunt
mult mai ușoare și mai subțiri. Greutatea este mult redusă. Talpa este
realizată din spumă specială, care oferă amortizare foarte bună.
Datorită acestor caracteristici, această încălțăminte nu va fi atât de
rezistentă ca un bocanc sau o încălțăminte de trekking, dar va fi
ușoară și comodă. Partea superioară, executată din material textil, se
poate rupe sau agăța mult mai repede față de una din piele.
Durata de viață a încălțămintei de alergare este de aproximativ 400500 km. Dacă alergați 20-25 km în fiecare zi, aceasta distanță este
aproximativ echivalentă cu o lună de zile. După ce veți parcurge
această distanță, veți putea purta în continuare încălțămintea, dar
aspectul exterior va fi de uzat.

