INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OBUWIA
MEDIBUT Zakład Produkcyjny s.c. Janusz Brudz Anna Krystosik-Brudz, 93-177 Łódź, ul. gen. J. Dąbrowskiego 45
półbuty damskie z odkrytą piętą numeracja europejska od 35 do 41
05, 05A, 05D, 05AD, 05B, 05AB, 05L, 05G, 05AG
OB.+E+WRU+SRB

Producent:
Nazwa wyrobu:
Kod produktu:
Kategoria:

Obuwie to klasyfikowane jest jako środek ochrony indywidualnej kategorii I zgodnie z rozporządzeniem EU 2016/425 i spełnia wymogi normy PN-EN ISO 20347:2012.

ZALECA SIĘ DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED UśYTKOWANIEM WYROBU
Kategoria I obejmuje wyłącznie ochronę przed następującymi zagrożeniami minimalnymi:
a) powierzchowne urazy mechaniczne;
b) kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą;
c) kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nie przekraczającej 50 °C;
d) uszkodzenie wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca);
e) czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.

Przechowywanie:
Należy przechowywać w pomieszczeniach o wilgotności 45-65% zabezpieczone przed zamoczeniem, zabrudzeniem i bezpośrednim promieniowaniem światła słonecznego z dala od
źródeł ciepła. Czas magazynowania obuwia zależy od warunków użytkowania i sposobu konserwacji i zaleca się nie dłuższy niż 12 miesięcy. Przed każdym użyciem należy zbadać czy
obuwie nadaje się do dalszego noszenia. Okres trwałości: z uwagi na różny charakter warunków zewnętrznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) a także sposób i
intensywność użytkowania obuwia, okres trwałości można ocenić na podstawie zużycia produktu.

Użytkowanie i konserwacja obuwia
• Obuwie należy konserwować i czyścić, zabrudzenia wierzchu i wnętrza ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem ogólnie dostępnych środków myjąco-dezynfekujących, skóry
welurowe czyścić specjalną szczoteczką na sucho.
• Należy zakładać i zdejmować obuwie po uprzednim rozpięciu sprzączki.
• Zamki, klamerki i sprzączki obuwnicze należy otwierać i zamykać bez użycia nadmiernej siły.
• W trakcie użytkowania obuwia mogą powstać załamania i zmarszczenia wynikające z naturalnych właściwości skóry.
• Należy unikać przemoczenia obuwia. W razie przemoczenia należy suszyć obuwie w miejscu przewiewnym, z dala od źródła ciepła w temperaturze pokojowej, włożyć do butów
prawidła lub wypełnić je papierem w celu nadania im prawidłowego kształtu. Do suszenia obuwia nie należy używać suszarek, kaloryferów, piecyków itp.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za wpływ środków chemicznych i czyszczących na spody obuwia, i cholewki.
• Do konserwacji nie należy używać środków samonabłyszczających.
• Przy codziennym, wielogodzinnym użytkowaniu nie używać obuwia na gołe stopy, w miarę zużywania należy wymieniać wkładki.
• Niedopuszczalne jest pranie obuwia. Pozbawia to skórę elastyczności, powoduje jej pękanie i nadwyręża szwy.
• Białe materiały użyte do produkcji obuwia mogą z czasem pożółknąć –nie zmienia to ich właściwości użytkowych.
• Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek powoduje utratę gwarancji.
UWAGA! Możliwe są przebarwienia odzieży w obuwiu z podszewką skórzaną, z wierzchem ze skóry bez podszewki. Nie przyjmujemy zwrotów takiego obuwia.

Warunki gwarancji i reklamacja obuwia
• Na obuwie jest udzielona 24 miesięczna gwarancja w przypadku sprzedaży dla użytku osobistego.
• Na obuwie jest udzielona 12 miesięczna gwarancja w przypadku sprzedaży dla użytku zawodowego, profesjonalnego lub dla potrzeb działalności gospodarczej.
• Gwarancja obejmuje wady ukryte obuwia, spowodowane z winy producenta.
• Wady jawne widoczne w dniu zakupu.
• Szybsze zużywanie się obuwia może być spowodowane intensywnością użytkowania, nie przestrzeganiem zasad użytkowania oraz przez brak konserwacji.
• Do reklamacji jest przyjmowane obuwie czyste, suche i nie zużyte.
• Reklamacje przedsprzedażne są uwzględniane tylko w obuwiu nie używanym, czystym nie posiadającym żadnych śladów użytkowania.
• Reklamacje w obuwiu zużytym, brudnym, zniszczonym, posiadającym uszkodzenia mechaniczne nie są rozpatrywane.
• Reklamację należy składać zaraz po ujawnieniu się wady w obuwiu.
• Do reklamacji należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu: paragon lub fakturę oraz formularz reklamacyjny dostępny na stronie: www.medibut.com.pl
• Obuwie musi zostać przesłane do producenta na koszt reklamującego – producent odsyła obuwie na swój koszt.

Gwarancja nie obejmuje:
• Złego dopasowania rozmiaru obuwia do stopy użytkownika.
• Komfortu i wygody obuwia.
• Ponadto nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne (np. zamków, sprzączek, podeszew), obicia, otarcia, przetarcia szwów, uszkodzenia wynikające ze złego dopasowania
obuwia do stopy lub jego użytkowanie niezgodne z jego przeznaczeniem, wady jawne widoczne w chwili zakupu, zabrudzenia, plamy, zacieki, obuwie brudne, zużyte, zaniedbane,
mokre, nie konserwowane, płytkie szczeliny na krawędzi klejenia spodów oraz nieprawidłowa konserwacja. Nie podlegają też reklamacji uszkodzenia wynikające z naturalnego
zużycia (np. spodów, wyściółek, itp.).
• Degradacji materiałów w skutek działania substancji czyszczących / środków dezynfekujących nieodpowiednich do czyszczenia obuwia.
• Przemakania obuwia.
• Różnic w kolorze i fakturze skóry oraz załamania zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania wynikające z naturalnych właściwości skóry i materiałów skóropodobnych.
Właściwości przeciwpoślizgowe obuwia zawodowego oznaczonego CE
• Obuwie tej grupy ma właściwości przeciwpoślizgowe oznaczane symbolem SRB - aby zminimalizować ryzyko poślizgu należy jak najlepiej dopasować model obuwia i spodu do
warunków panujących w miejscu użytkowania obuwia.
• Na właściwości przeciwpoślizgowe obuwia mają wpływ czynniki takie jak zabrudzenie spodu, zabrudzenie powierzchni podłogi dlatego należy utrzymywać spody obuwia w czystości.
• Właściwości przeciwpoślizgowe spodów mogą z czasem zanikać w skutek ścierania się spodu lub działania środków chemicznych.

OZNACZENIA DOTYCZĄCE OBUWIA ZAWODOWEGO
Rodzaj obuwia zawodowego powinien zostać wybrany po przeanalizowaniu zagrożeń wynikających z rodzaju wykonywaj pracy oraz ze względu na miejsce użytkowania.
Poniżej zamieszczamy przykładowe oznaczenie obuwia zawodowego wraz z ich opisem.

MEDIBUT ŁÓDŹ
PN-EN ISO 20347:2012
OB+E+A+WRU+SRB+FO

artykuł wyrobu
06AM 07.18
OB. – wymagania podstawowe dla obuwia zawodowego
E – amortyzacja w części piętowej
A – obuwie antyelektrostatyczne
C – obuwie przewodzące
WRU – odporność wierzchu na przesiąkanie i absorpcję wody
SRA – odporność na poślizg na zwilżonych podłożach – ceramicznym ; SRB – stalowym i SRC - na obu podłożach
FO – odporność podeszwy na węglowodory

nazwa producenta
nr normy
kategoria obuwia
miesiąc i rok produkcji

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia mogą państwo kierować do nas na adres firmy lub mailowo: medibut@medibut.com.pl
Deklaracje zgodności i instrukcje użytkowania do pobrania na naszej stronie www.medibut.com.pl

