
Instrukcja użytkowania - tłumaczenie 

 

 

„Gratulacje z powodu wyboru! 

Twoje nowe buty Haix to produkt najwyższej jakości o specjalnych właściwościach technicznych. 

Wyselekcjonowane materiały i doskonałe wykonanie gwarantują niezrównany komfort i trwałość. 

 

Rady : 

Aby  uzyskać większy komfort użytkowania, rekomendujemy używanie skarpet funkcyjnych. Te 

skarpety pozwalają aby pot  został odprowadzony ze stóp  do podszewki buta. Załóż takie skarpety 
jakich masz zamiar używać, do przymiarki butów w sklepie ( w magazynie). Ustaw język centralnie 
zanim zawiążesz buty. Pochodź trochę aż  stopa ułoży się pod twoim ciężarem. Upewnij się, że jest 
wystarczająca ilość miejsca dla twoich palców. Palce nie powinny dotykać wnętrza( przodu) buta. 

Instrukcja  pielęgnacji butów HAIX 

Obuwie funkcyjne ( zawodowe) wymaga specjalnej troski. Zawsze stosuj się do tej instrukcji. 

Czyść  brudne buty wodą i szczotką. Nie pozwalaj mokrym butom wyschnąć za szybko umieszczając je 
w pobliżu  źródeł ciepła ( grzejniki, piec) gdy z to może spowodować ich deformację. Aby wysuszyć 
mokre buty, usuń wkładkę, wypełnij buty gazetami albo użyj prawidła( wypełnienia). Pozwól butom 
wyschnąć powoli w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 

Rekomendujemy regularne pranie wkładek w pralce , w temperaturze 30 st.C. Kiedy zdejmujesz buty, 

wyciągnij wkładki i  wysusz oddzielnie. 

Nigdy nie używaj tłuszczów ani olejów do butów. Części cholewki wykonane z materiału( tekstylne ) 
powinny być tylko impregnowane. 

Stosuj produkty rekomendowane przez HAIX lub inne nienatłuszczające  pasty i impregnaty. Nie 
zaleca się stosowania impregnatów na skórę gdyż powodują jej wysuszenie. 

Zawsze używaj pasty przeciwko twardnieniu i skrzypieniu skóry. 

Wodoodporna skóra czasami skrzypi. To może być wyeliminowane przez  nałożenie pasty do butów 
na  zagięcia języka.  

Pasta nałożona na elementy metalowe ( haki, oczka) zabezpiecza dodatkowo przed korozją. 

 

 

 



Pasty do obuwia HAIX 

Specjalna pasta do butów ze skóry licowej i z membraną Gore-tex. Powoduje, zabezpiecza 

wodoodporność skóry, oddychalność i chroni system  SRS ( Sun reflect system) . 

Art. Nr 900060 – kolor czarny – tubka 75 ml 

Art. Nr 900080- kolor – bezbarwna tubka 75 ml 

Art. Nr 900160 – kolor – czarna – wiaderko 2,5 kg 

Do elementów tekstylnych  i z zamszu powinny się stosować  tylko impregnat, chroniący  zamsz i 
tekstylia przed  wodą, brudem, benzyną i tłuszczem.  

Art. Nr 900500 

Buty Haix z Sun Reflect System. 

SRS  redukuje efekt nagrzewania  cholewki. Promienie słoneczne są odbijane, trzymując skóre i stopę 
chłodniejsze . Do zabezpieczania tego efektu rekomendujemy bezbarwnej pasty lub specjalnych 
preparatów Haix. 

 

Specjalna instrukcja pielęgnacji butów roboczych i ochronnych. 

Normy które zostały zastosowane  sa wydrukowane na opakowaniu i na języku buta. Informacje na 

temat norm są  zawarte w ulotce „ Information about standards” 

Upewnij się, ze buty są dobrze pasują i systemy sznurowania są użyte prawidłowo. 

W razie wątpliwości , porozmawiaj z wyspecjalizowanym sprzedawcą. Przechowuj buty w suchym 
miejscu , najlepiej w kartonowym pudełku.”   

 

 


