نشكركم عىل رشاء منتجات سكينريز-أحذية جوارب ثورية سهلة التخزين.
الرتكيب:

للبالغني

لألطفال
 ٪٧٠بويل أميد
 ٪١٣بويل بروبيلني
 ٪١٣قطن
 ٪٢البوليي يوريثني
 ٪٢إيالستان

 ٪٤٨بويل بروبيلني
 ٪١٨فيسكوز
 ٪١٨قطن
 ٪٩إيالستان
 ٪٤بوليئيستري
 ٪٣بويل أميد

الطبقة السفىل:

AR

طبقتان من مركب بوليمري مضاد للحكة خايل من الفثاالت.

بلد منشأ املواد هو السويد.
مصنوع :يف مصنع رسي للغاية يف قلب أوروبا(التشيك).
ال ميكن لسكيرنز أن تعوض بشكل كامل األحذية العادية .يصلح إستعامل سكيرنز يف ظروف غري قاسية.
لزيادة راحتك و تقليل الروائح غري املرغوب بها  ,نويص بإرتداء جوارب رقيقة أثناء إنتعال السكيرنز.
قياس حذاء السكيرنز املذكور هو تقريبي فقط,قبل االستخدام األول قم بتجريب قياس الحذاء الذي تم رشاؤه
الحذاء الصغري أو الضيق ميكن أن يحد من إمدادات الدم إىل األطراف ه
إن كنت تعاين من مشاكل عظمية أو غريها من املشاكل  ,ننصحك بإستشارة الطبيب بخصوص إرتداء الحذاء.
نظرا ً لكونه مصنوع يدويا  ,فكل زوج يعترب فريدا من نوعه وقد يختلف قليال من حيث املظهر.
إن التساقط الخفيف للامدة النسيجية و التكتل للنسيج املحبوك أوالتشققات الناجمة من خالل إستعامل املنتوج هي ظاهرة طبيعية و ال يعترب كخلل اإلنتاج.إن املنتوج هو بشكل جزيئ مقاوم
للقطع و للثقب و للعوامل الجوية غري املواتية.
الصيانة :بعد كل خلع حذاء سكيرنز دعه يجف و ليتعرض للتهوية .نويص بغسل حذاء سكيرنز يف كيس الغسيل بدرجة حرارة ٣٠درجة مئوية
كالحد األقىص ,أو بغسيل يدوي .أثناء الغسيل يجب عدم إستخدام برنامج العرص و التنشيف.
املناولة اليدوية :ملنع حدوث تلف السكيرنز و إطالة مدة إستعامله قم بخلعه و إرتدائه بلطف ,يوىص أن تكون املناولة يدوية.
ال تحاول أن تقوم بفصل النعل أي الطبقة السفلية عن النسيج املحبوك.يتم إلغاء الضامن بسبب
األرضار امليكانيكية.
للمزيد من األسئلة أو املعلومات اإلضافية يرجى اإلتصال
بنا عىل الربيد اإللكرتوين hello@skinners.cc :أو زيارة موقعنا اإللكرتوينwww.skinners.cc :

ب راءة اإلخ رتاع مسجلة للتصميم و التكنولوجيا
املصنعVAT: CZ05019851, CZ, Skinners Technologies s.r.o., Cyrilska 508/7, Brno 602 00 :

قبل االستخدام إقرأ املعلومات التالية
إخالء املسؤولية:
إن السكيرنز توفر مقاومة معقولة للتآكل و القطع و لكن ميكن لألجسام الغريبة إخرتاقها يف أي وفت أو بأي وضع معني .إن السكيرنز هي مقاومة للثقب
بشكل جزيئ,إال أنها غري محصنة ضد الثقب .أحذر األجسام املدببة( مثل املسامري و قنافذ البحر و الشعاب املرجانية و املحار و االحجار  ,إلخ) و التي ميكن
أن تخرتق السكيرنز دون املقاومة.
إن السكيرنز هي توفر الوقاية و لكنها ليست مقاومة متاما لكل خطر محتمل عىل قدميك .إحذر من األخطار املحتملة عىل األسطح التي متيش عليها .كن
حذرا عند ركوب الدرج الكهربايئ و استخدام البساط الكهربايئ ) ١ :.قف مواجها لألمام يف وسط الدرجة ) ٢ .إصعد و إنزل الدرجة بحذر ) ٣ .ال تلمس
الجدران الجانبية تحت املقابض )٤.تجنب الحواف الجانبية للدرجات للحيلولة دون إنحصار السكيرنز.
كن حذرا خالل إستعامل املنتج ,فإن رشكتنا ال تقدم أي مطالبات أو اعرتاضات أو ضامنات ,سواء كانت رصيحة أو ضمنية ,فيام يتعلق بسالمة أو موثوقية أو
أداء السكيرنز.إن السكنريز هو املنتج الذي يهرتئ مع مرور الزمن و لديه مدة معينة إعتامدا عىل كثافة اإلرتداء .لن تتحمل رشكتنا بأي حال من األحوال أي
أرضار مبارشة أو غري مبارشة أو تأديبية أو عرضية أو تابعة عىل املمتلكات أو الحياة من أي نوع  ,ناشئة عن أو مرتبطة بإستخدام أو سوء إستخدام منتجنا.
اإلستخدام املحدد:
إن السكيرنز مناسبة لإلستخدام يف الهواء الطلق عىل أرضية ناعمة و يف الطرقات الرملية و طرق الغابات و الشواطئ الرملية و يف الحدائق و خالل مامرسة
الرياضة املائية و أثتاء السباحة .إن السكيرنز غري مناسبة إلستخدام طويل األمد عىل الطرقات اإلسفلتية و الطرقات الوعرة ,و قد تتقلص متانتها كنتيجة ملثل
هذا اإلستخدام.

نحن عىل يقني من أن السكيرنز سوف تصبح رفيقكم العميل خالل
جميع سفراتكم و األنشطة الرياضية التي تقومون بها و مغامراتكم.

