Czyszczenie i konserwacja produktów Kriega
Aby maksymalnie przedłużyć żywotność produktów Kriega, zaleca się regularne ich
czyszczenie.
CZYSZCZENIE PRODUKTU :
1. Opróżnij swoją torbę/plecak, rozsuń wszystkie zamki, usuń wszystkie dopinane
kieszenie lub paski, a następnie wyjmij wodoodporną białą wkładkę (jeżeli w danym
modelu występuje) i wytrzep brud lub grudki.
2. Myj ręcznie letnią wodą używając delikatnego mydła i czystej gąbki. W przypadku
trudnych plam, śladów lub gdy plamy wniknęły głęboko w tkaninę zalecamy użycie
miękkiej szczotki, np. szczoteczki do zębów lub do paznokci. Torbę/plecak można
zanurzyć w trakcie czyszczenia. NIE WOLNO PRAĆ W PRALCE, PRASOWAĆ,
UŻYWAĆ DETERGENTÓW, CHEMIKALIÓW LUB WYBIELACZY, gdyż mogą
zniszczyć tkaninę.
3. Wypłucz dokładnie torbę/plecak , upewniając się że nie ma pozostałości po mydle.
4. Susz poprzez zawieszenie torby/plecaka do góry nogami z otwartymi kieszeniami i
zamkami , w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, najlepiej na zewnątrz ale
jednocześnie nie pozostawiając torby na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych. NIGDY nie susz torby/plecaka w suszarce bębnowej lub na kaloryferze
czy nad kuchenką. W celu przyspieszenia procesu suszenia możesz użyć suchego
ręcznika do wytarcia wnętrza torby/plecaka włącznie z kieszeniami.
DBANIE O PRODUKT :
1. Zawsze upewnij się że torba/plecak jest całkowicie sucha zanim zaczniesz jej
używać.
2. Przechowuj torbę/plecak w dobrze wentylowanym , suchym i ciemnym miejscu.
3. Przechowuj torbę/plecak na płasko lub w pozycji wiszącej. Nie zostawiaj produktu
przygniecionego lub złożonego.
4. NIE WIESZAJ plecaka za paski naramienne jeżeli nie jest używany.
5. Czyść swoje produkty Kriega regularnie.
6. NIGDY nie zostawiaj torby/plecaka na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
gdy są mokre lub wilgotne.
7. Nie przeciążaj i nie przepełniaj torby/plecaka Kriega.
8. Co jakiś czas czyść i smaruj zamki przeznaczonym do tego środkiem do
konserwacji zamków (np. McNett Zip Tech), co przedłuży ich żywotność i zapewni
płynne działanie.
9. W przypadku uszkodzenia lub wybrudzenia wodoodpornej białej wkładki jest
możliwość zamówienia nowej.
10. W naszym sklepie dostępne są dodatkowe akcesoria do toreb/plecaków Kriega.
ZBIORNIKI HYDRAPAK :
1. Należy dbać o system połączenia Plug-N-Play™ w celu odpowiedniego działania
systemu nawodnienia. Do aplikacji na o-ring końcówki wężyka zalecamy używanie
produktów na bazie silikonów, gliceryny lub wosku pszczelego. Nałóż małą ilość
produktu na o-ring. Nie zaleca się używania produktów na bazie ropy naftowej lub
oliwy z oliwek, oleju kokosowego lub innego spożywczego oleju, gdyż powodują
puchnięcie uszczelki , co za tym idzie - nieprawidłowe działanie systemu
nawodnienia.
2. Zbiorniki Hydrapak można myć na górnej półce zmywarki.

