NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE
IN NEGO OBUTVE
NEGA IN VZDRŽEVANJE OBUTVE:

- Čevlje očistite po vsaki uporabi.
- Kovinski obročki (zunanji in notranji), skozi katere so
napeljane vezalke, morajo biti po vsaki uporabi skrbno
očiščeni in posušeni, da se zmanjša možnost rjavenja teh
kovinskih delov.
- Čevlje iz telečjega usnja je potrebno po vsaki uporabi
od znotraj obrisati z vlažno krpo.
- Zunanje in notranje usnje na čevljih vzdržujte samo z
ustreznimi proizvodi.
- Čevlje posušite na zraku, nikoli na soncu ali blizu virov
toplote. Čevlje naj popravlja samo izurjen čevljar.
- Proizvajalec priporoča, da pri nakupu čevljev skrbno
izberete velikost čevlja in prileganje čevlja nogi, tako da
bo noga udobno nameščena v čevlju. S tem, da se noga
v čevlju ne more premikati, se zmanjša možnost obrabe
in raztrganja podloge iz telečjega usnja, podloge iz
Cambrelle materiala in iz Gore-Tex materiala.

- Čeprav so čevlji narejeni iz vodoodbojnega, ustrezno obdelanega
usnja, ki je odporno na umazanijo, lahko vremenski pogoji in
normalna obraba povzročijo, da se usnje izsuši in se njegova
kvaliteta poslabša.
- Po vsaki uporabi je potrebno čevelj očistiti blata in umazanije s
šibkim curkom tekoče vode.
- Če je potrebno, čevlje operite z nevtralnim milom in mehko ščetko.
- Da bi se čevlji hitreje posušili, proizvajalec priporoča, da iz čevljev
odstranite vezalke, vzamete iz čevlja vložek in čevlje sušite na
hladnem in suhem prostoru.
- Zelo priporočljivo je, da po vsaki uporabi vzamete vložek iz čevlja,
da lahko odstranite pesek in kamenčke, ki bi lahko prišli v čevelj,
in poškodovali Gore-tex membrano.
- Nikoli ne sušite čevljev tako, da vanje nabašete časopisni ali kak
drug papir, ker to lahko upočasni proces sušenja.
NIKOLI NE SUŠITE ČEVLJEV NA SONCU, V ZELO VROČIH
PROSTORIH IN ŠE POSEBEJ NE ZRAVEN VIROV TOPLOTE!

RAVNANJE Z USNJEM
(idro-perw usnje, surovo 'full-grain' usnje,
anfibio usnje, 'split-grain' usnje in nubuk usnje):

Naštetih vrst usnja nikoli ne vzdržujte s proizvodi na osnovi
maščobe, ki lahko neugodno vplivajo na življenjsko dobo in
nepremočljivost čevlja.
Pomembno je, da za impregnacijo usnja uporabljate
ustrezne proizvode, ki obstajajo na trgu in so narejeni na
vodni osnovi in na osnovi čebeljega voska, kot je npr.
Grangers.
Sredstvo je na voljo pri distributerjih ali v specializiranih
trgovinah. Ta proizvod je ustrezen za modele čevljev s
podlogo iz Gore-tex materiala, telečjega usnja in Cambrelle
podlogo.
Proizvod nanesite na moker čevelj; to izboljša prodiranje
proizvoda v usnje. Impregnacija obutve s tem proizvodom je
dolgotrajna, toda ne trajna.
Ponovno nanesite impregnacijsko sredstvo po potrebi ali po
vsaki uporabi čevljev v ostrih pogojih.
Vzemite na znanje, da uporaba impregnacijskih sredstev
potemni barvo usnja!

RAVNANJE Z OBUTVIJO IZ CORDURE
Z GORE-TEX PODLOGO:

NEGA PLEZALNIH ČEVLJEV:
- V primeru plezalnih čevljev je bolje, da
pustite, da se plezalni čevlji posušijo na
zraku po vsaki uporabi, namesto da jih
takoj pospravite v nahrbtnik.
- Podplate plezalnih čevljev po vsaki
uporabi očistite z vlažno krpo in jih
posušite na zraku. Ko začne površina
močno obrabljenih podplatov plezalnih
čevljev kazati znake površinskega luščenja
materiala, je dovolj, da površino zbrusimo
s smirkovim papirjem, da se povrnejo
originalne značilnosti podplata.
- Podplat je potrebno zamenjati, preden je
popolnoma obrabljen, da bi se izognili
poškodovanju materiala na predelu prstov.
- Zelo pomembno je, da se za zamenjavo
gume na podplatu obrnete na specializiranega čevljarja, ki uporablja originalno
La Sportiva gumo.

Proizvajalec priporoča naslednje ravnanje z modeli
čevljev, ki so narejeni iz Cordure ali kombinacije Cordure
in usnja ter imajo Gore-tex ali Cambrelle podlogo.
Tudi v teh primerih priporoča proizvajalec uporabo
posebnih proizvodov na vodni osnovi ali osnovi voska,
ki zagotavljajo istočasno impregnacijo usnja in najlona.
Eden od teh proizvodov je Grangers. Sredstvo je na
voljo pri distributerjih ali v specializiranih trgovinah.
Ta sredstva izboljšujejo nepremočljivost čevljev, ne
vplivajo pa na ostale tehnične značilnosti čevljev,
kot npr. dihanje Gore-tex materiala.

GARANCIJA:

Vsi proizvodi, so pod garancijo. Ta garancija pa ne
pokriva obrabe, nepravilne uporabe čevljev in nepravilne
nege čevljev.
Zaradi različnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na plezalno
in pohodniško obutev, ni mogoče podati življenjske dobe
čevljev.
Garancija ne pokriva proizvodov, katerim je bila
zamenjana guma na podplatih, ki so bili popravljeni ali
kakorkoli drugače spremenjeni.
Garancija velja samo za originalno izdelavo in originalne
materiale, ki jih je za izdelavo čevljev uporabil
proizvajalec.

‘’Vsi proizvodi,
so pod garancijo.’’

Vsak proizvod, ki se reklamira, je potrebno vrniti
proizvajalcu, kjer ga ocenijo in se odločijo ali ga bodo
popravili ali zamenjali.
Če proizvajalec ugotovi, da za proizvod garancija ne velja
več, ga lahko popravijo na stroške končnega kupca.
Poškodbe zaradi normalne obrabe lahko popravijo po
zmerni ceni.

GARANCIJA ZA GORE-TEX :
Na Gore-tex podlogo v čevljih daje garancijo
direktno podjetje Gore-tex.
'Gore' ima pisarne za stik s kupci v nekaterih
državah, ki so navedene na letaku, ki je priložen
čevljem.Na letaku so naslovi in telefonske
številke teh pisarn.
La Sportiva priporoča, da pri nakupu čevljev
skrbno izberete velikost čevlja in prileganje
čevlja nogi, tako da je noga udobna nameščena
v čevlju. Na ta način se noga v čevlju ne more
premikati, kar omogoča, da Gore-tex podloga
dolgo časa ohrani svoje značilnosti.
Zelo priporočljivo je, da po vsaki uporabi
vzamete vložek iz čevlja, da lahko odstranite
pesek in kamenčke, ki bi lahko prišli v čevelj, in
poškodovali Gore-tex membrano med hojo.

