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Kezelés, ápolás, tisztítás: a bevarrt kezelési jelképsor és az alábbiak szerint:

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

1. A pamutból készült termékek kíméletesen, kifordított állapotban, áztatás nélkül mosandók!
Rövid kímélő centrifugálás után fektetve, formára igazítva szárítsuk. Figyelem! Az első
mosás során ún. színezék többlet távozhat, ezért célszerű elkülönítve mosni azokat. Helyi
folttisztítás nem alkalmazható!

Modellszám:
Megnevezés:

2. A nyomott mintázatok nem vasalhatók!

Anyagösszetétele: a bevarrt címkén, magyarul az alábbiak szerint:
Cambodia
China
France
Greece
Hungary
Indonesia
Italy
Korea

Macau
Malaysia
Philippines
Portugal
Spain
Taiwan
Turkey
Vietnam

= Kambodzsa
= Kína
= Franciaország
= Görögország
= Magyarország
= Indonézia
= Olaszország
= Korea

Wash separately
Wash dark colours separately
Wash inside out
Wash and iron inside out
Wash with closed zipper
Use mild detergent only
Do not used fabric softener
Do not spin dry
Lay ﬂat to dry
Do not iron the print

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

= Makaó
= Malajzia
= Fülöp-szigetek
= Portugália
= Spanyolország
= Tajvan
= Törökország
= Vietnám

elkülönítve mosható
színes termék, elkülönítve mosható
kifordítva mosható
kifordítva mosható, vasalható
összehúzott zippzárral
mosás ﬁnom mosószerrel
öblítőszer használata tilos
centrifugálás tilos
szárítás fektetve
az embléma nem vasalható

A jelképek magyarázata:
A benne lévő szám a mosófolyadék maximális hőfokát adja meg, az alatta lévő vastag vonal
pedig a kíméletes mosási programra ﬁgyelmeztet. Két szaggatott vonal esetén 40 C
hőmérsékletű, igen kíméletes mosást lehet csak végezni, bő vízben, amit rövid idejű
centrifugázás követ. Kézi facsarás nem alkalmazható!

40

Csak kézi mosás alkalmazható, max. hőmérséklet 40 C, kíméletes kezelés
szükséges.
A vegytisztítási műveleteket jelképezi, elsősorban tisztító szakembereknek szól.
Az aláhúzások azt jelentik, hogy az önkiszolgáló tisztítás nem megengedett.
Megengedett a klóros fehérítés, de csak hideg, higított oldattal.
Természetesen a vasalásra vonatkozik: csak a beállítási pontjelzéseket kell
ﬁgyelembe venni! 1 pont=max. 110 C; 2 pont=max. 150 C; 3 pont=max. 200 C.

3. A rugalmas gumipasszéval rendelkező termékeket (pl. sortok) bő mosóoldatban, kímélő
ﬁnommosószerrel mossuk, majd többször alaposan öblítsük át. napon, sugárzó hő mellett
ne szárítsuk!

4. A bevarrt kezelési jelképsor szerinti mosási hőfoktól ne térjen el, mert kárt tehet az
anyagban.

5. Minden termék esetében ügyeljen arra, hogy a mosószer vagy az öblítő koncentrált
állapotban sose kerüljön az adott textíliára. Ezen anyagokat előzőleg vízben tökéletesen fel
kell oldani! Kerülje az erős tisztítószerek használatát, csak ﬁnom mosószerekkel mosson!

6. Erős centrifugálást és forgótárcsás mosógép használatát lehetőség szerint kerülni kell!
7. A poliamid/poliészter alapanyagú dzsekik, felsők szobahőmérsékleten, vállfán szárítandók.
8. Bolyhozott hátoldalú termékeket színoldalakun mossa, hogy az apró szöszök ne
tapadhassanak a többi ruhára.

9. Kézi mosás esetén óvatosan nyomkodva, dörzsölés nélkül tisztítsuk a terméket.
10. A szárítást szobahőmérsékleten végezzük, tűztől sugárzó hőtől tartsuk távol!
11. A polár kelmékből készült termékek felületét mosás után - még nedves állapotában - ajánlott
száliránynak megfelelően rendezni, óvatosan simító kefélést alkalmazva. Így a felület
tartósan szép marad. Amennyiben vasalás is szükséges, azt mindig a fonák oldalon, a
vasalót nem rányomva, nyirkos ruhán (ún. felgőzöléssel) végezze.

12. Bélelt dzsekik mosása esetén az enyhe centrifugálást követően a termék felrázogatása
(a bélésanyag lazítása) szükséges.

A textilekre 2 év szavatossági idő jár. A szavatossági idő első 6 hónapja
alatt a vállalkozást terheli a bizonyítás.
Javasoljuk, hogy ruházati termékeket csak felpróbálás után vásároljon!

A háztartási dobos szárító használatára vonatkozik. 2 pont a körben: szokásos
szárítási ciklus; 1 pont a körben: alacsonyabb szárítási ciklus.
Függesztve szárítandó; csepegtetve.
Fektetve szárítandó; centrifuga nélkül.
Ha a felsorolt jelkép bármelyikén ilyen jelet látunk, akkor az adott jelképpel jelzett
kezelés nem alkalmazható.

Kérjük, hogy bármilyen kérdés esetén forduljon az eladókhoz!
Reméljük, hogy a leírtak segítségével és azok betartásával sokáig fogja majd
örömmel viselni a választott GARAGE STORE terméket!

