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Kedves Vásárlónk!

Új, csúszásgátló cipőtalpai jeges és havas úton is gondos -
kodnak a megfelelő biztonságról, és segítségére lesznek
abban, hogy átvészelje a „csúszós“ és sötét évszakot. 
A csúszásgátló cipőtalp egyszerűen a cipőre vagy a csizmára
húzható. A hátoldalán fény visszaverő felületet is található.

Kívánjuk, hogy lelje örömét a termék használatában.

A Tchibo csapata

Rendeltetés

A csúszásgátló cipőtalpak segítséget nyújtanak a jégen és
havon történő járásban. A termék kiviteltől függően női és 
férficipőkre erősíthető 37-estől 46-os méretig. 
Az adott méretek sarok nélküli, lapos cipőre vonatkoznak.

Sporthoz (futáshoz, curlinghez, túrázáshoz stb.) és munkavé-
delmi célokra a csúszásgátló cipőtalpak nem használhatók. 

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra
nem használható. 

FIGYELEM – anyagi károk/sérülések

Vegye figyelembe: A csúszásgátló cipőtalpak csökkentik •
az elcsúszás veszélyét, de nem jelentenek teljes körű
védelmet az elesés és az abból adódó sérülések ellen.  

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a csúszásgátló•
cipőtalpak épek és sértetlenek. Ne használja többé 
a terméket, ha bármilyen sérülés látható rajta.

A termék megfelel az egyéni 
védőeszközökről szóló 
2016/425 EU rendeletnek.
Bevizsgálva és tanúsítva:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Németország
Notified Body Number: 0197
Gyártás időpontja: 2018-04
Használható: max. 2023-04 

Biztonsági előírások



Ha nem használja a terméket, legkésőbb a gyártástól szá-•
mított 5 év elteltével akkor is ki kell dobni, mivel az anyag
öregedése miatt a biztonság nem garantálható tovább.
Gyakori használat mellett lehetséges, hogy a talp már 2 év
alatt elhasználódik. Ellenőrizze a talpakat rendszeresen, 
és ne használja tovább a terméket, ha az elhasználódott.

A csúszásgátló cipőtalpakat csak robusztus, lapos talpú•
cipőkre rögzítse. 

A cipőtalpnak járás közben teljesen fel kell feküdnie •
a termékre. Magas sarkú cipőkhöz nem alkalmasak.

Világos színű vagy érzékeny cipők esetében legyen óvatos.•
A tüskéket rögzítő gumi nyomot hagyhat a cipőjén. 

Azonnal vegye le a csúszásgátló cipőtalpakat, amint•
kemény, szilárd, csúszásmentes talajra ér (pl. beton,
 aszfalt). Ellenkező esetben felsértheti a talajt, illetve 
a tüskék hamarabb elhasználódnak. 

Ne használja a csúszásgátló cipőtalpakat érzékeny•
anyagból készült padlókon, például szőnyegpadlón,
 parkettán, fa járólapon stb. Ezek megrongálódhatnak.
 Szőnyegpadló, szőnyeg esetén fennáll a veszélye annak,
hogy a tüskék beleakadnak a szőnyeg hurkaiba, és vise-
lőjük elesik.

Hulladékkezelés

A talpakat nem lehet kicserélni. Ha a termék elhasználódott
vagy megsérült, a háztartási hulladékkal együtt dobja ki.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy a 363 946 / 363 947. számú
termékek a forgalomba hozatal idején a 2016/425 EU rendelet
alapvető követelményeinek és többi idevonatkozó rendelkezé-
sének megfelelnek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes terje del-
mében a www.tchibo.hu/utmutatok oldalon található.
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Használat

1. Húzza a csúszásgátló
cipőtalpat a képen látha -
tó módon cipője orrá ra. 
A tüskék lefelé nézzenek.

2. Fogja meg a gumit a jel-
zésnél, húzza hátra és
akassza be a sarkánál. 

3. Ellenőrizze, hogy a
 csúszásgátló cipőtal -
pak teljes felületükkel
 felfekszenek-e és meg-
 felelően rögzülnek-e. 

Tisztítás

Öblítse le a csúszásgátló cipőtalpakat minden használatm

után folyó víz alatt, majd hagyja őket a levegőn teljesen
megszáradni – ne a fűtőtesten vagy annak közelében. 

A terméket hűvös és száraz helyen tárolja. Óvja közvetlenm

napfénytől. Napfény hatására a gumi porhanyóssá és
 törékennyé válhat. 

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert,m

illetve agresszív vagy súroló hatású tisztító- vagy oldó-
szert. 

A csúszásgátló cipőtalpak 37–41-es (4–7,5) és 
41–46-os (7,5–11,5) méretű cipőkhöz használhatók.

Cikkszám:  363 946 (37–41 méret)
363 947 (41–46 méret) 

fényvisszaverő  felület


