הוראות שימוש
טיפול ואחריות
חברת גולדמן יבוא בלעדי בע"מ ,היבואנית הבלעדית של נעלי  REDBACKלישראל
מברכת אותך על קניית זוג חדש .נעלי  REDBACKמיוצרות  100%במפעל אחד הנמצא
בסידני אוסטרליה.

אחריות החברה
האחריות הינה לשנה אחת מיום הקניה ומכסה פגמים בייצור ובחומר הגלם בלבד וניתנת כנגד חשבונית קניה בלבד!
מקרים בהם לא תינתן אחריות היצרן:
» פגעי טבע ותאונות.
» פגמים הנובעים משימוש בלתי סביר כגון חשיפה למקור חום גבוה חומצות וכימיקלים חריפים.
» שחיקה הנובעת מבלאי טבעי כתוצאה משימוש (סוליה ,גפה ורפידה).
» פגמים הנובעים מהיעדר טיפול בנעליים לפי הוראות השימוש לרבות שימוש בחומרים שאינם נושאים את שם המותג.
שימו לב :נעליים שהושארו בחוץ ,כולל בארון מחוץ לבית או ברכב לא תהינה באחריות!
חשיפה ישירה לשמש הישראלית החמה ולחום גבוה הורסת את הנעליים!

הוראות תחזוקה וטיפול
* הוראות טיפול אלו נועדו לעזור לך לשמור על הנעלים שקניתם כדי שתוכלו ליהנות מהם לזמן רב.
ניקיון וטיפול בעור כהה
תחילה אנא נקו את החלק החיצוני של הנעל עם
סמרטוט לח ומים קרים ,וודאו כי הסרתם כל פסולת גם
מסוליית הנעליים וגם מהגפה ,חוץ ופנים .ודאו פעמיים כי הסרתם כל
פסולת חומצית כגון זבל ,אדמת כבול או כל חומר חומצי אחר.
שימוש בחומרי שימון ואטימה מתאימים הנושאים את שם המותג,
ישפר את עמידות ואטימות הנעליים לאורך זמן .משחות על בסיס נפט
וכדומה יהרסו את העור.
מומלץ לשמן את הנעליים לעיתים קרובות (לפחות אחת לשבוע)
במעט משחה ולמרוח אותה היטב על כל הגפה .לאחר המריחה יש
לתת לנעליים לספוג את המשחה במהלך הלילה לפני השימוש .נסו
את המשחה על פיסת עור אחורית וקטנה משום שהתכהות של הנעל
תיתכן בעת שימון .שימון בכמויות גדולות של משחה לעיתים רחוקות
אינו מומלץ ואינו יעיל לשמירה על המוצר.
ניקיון וטיפול בעור בהיר
תחילה אנא נקו את החלק החיצוני של הנעל באופן יבש בעזרת
מברשת פליז ייעודית המתאימה למגפי רדבק.
לאחר מכן יש להשתמש בספריי מיוחד על גפה נקייה
ויבשה .נערו את המיכל היטב ורססו שתי שכבות נפרדות
ממרחק של כ 20-סנטימטר .המתינו כחמש דקות בין
שכבה לשכבה על מנת שהחומר ייספג היטב ,נגבו חומר
עודף ,חומר הנמצא בין הסוליה לגפה ועל הסוליה .השאירו לייבוש
למשך הלילה לפני השימוש .מומלץ לנסות על מקום קטן כי תיתכן
התכהות של הגפה ,אם כי לא סביר.

יבוש
התחילו בהוצאת הרפידות הפנימיות .הניחו לכל הנעל
להתייבש לאט במקום מוצל וקריר ,פנים וחוץ.
אם הנעליים רטובות לגמרי ,הכניסו נייר עיתון מקומט לתוך
הנעליים לייבוש מהיר יותר .בשום מקרה אל תנסו לייבש את הנעליים
מול מקור חום או בחשיפה לשמש ישירה או חום העולה על על 30
מעלות! פעולה מעין זו עלולה ליצור סדקים בנעליים ,לעוות את
הכיפה הטרמו-פלסטיט בחזית הנעל ,לכווץ את העור ולפגום בחומרים
המיוחדים בנעל .על כל נזק הנובע מפעולה מעין זו לא תחול אחריות.
סוליות
ברוב המקרים הסוליה אינה דורשת טיפול מיוחד ,נקו אותה
מבוץ ואבנים ובדקו באם נוצרו חתכים או חבלות הדורשים
טיפול ,במקרה כזה יש לטפל בבעיה מהר ככל הניתן על
מנת לא להחמיר את הנזק.
רפידות
הרפידות האנטומיות המסופקות עם הנעליים זקוקות
לניקיון תדיר ,באם הנכם משתמשים בנעליים שימוש רב,
שיקלו החלפת הרפידות כל  6עד  12חודשים ,בנוסף ודאו
כי לא חדרו אבנים קטנות מתחת לרפידה.
אחסון
אחסנו את הנעליים במקום קריר ויבש ,אל תחשפו
אותן לשמש ישירה ולו לזמן קצר ואל תניחו בארון
החשוף לשמש ישירה .טמפרטורות גבוהות ייפגמו
בנעלים! השתמשו בקופסה המקורית לאחסון ושמירה על הנעליים.
אחסון ממושך עלול לייבש את חומר הגלם בסוליות הנעליים ולגרום
להתפוררותן .אם הינכם עומדים לאחסן את הנעליים לזמן רב (לא
מומלץ ובכל מקרה לא מעל שנה אחת) ,טפלו בהן טרם האחסון על
מנת למנוע התייבשות.

