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Fit Walk fitnesa apavi  

Lietošanas instrukcija 
Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

 
 

Fit WALK fitnesa apavi ir, speciāli konstruēti, lai maksimāli imitētu dabiskos iešanas apstākļus ejot arī 

pa cietu virsmu. Pateicoties Fit WALK zoles formai un struktūrai, vienkārši ejot muskuļi tiek nodarbināti 

vairāk un Jūs nostipriniet kāju, sēžamvietas, muguras un vēdera muskulatūru. 

Lai apavi ilgāk kalpotu, ir jāievēro daži vienkārši noteikumi: 

 Apavu uzvilkšanai izmantojiet apavu lāpstiņu. 

 Nekad neuzvelciet vai nenovelciet apavus neatraisot auklas. 

 Regulāri attīriet apavus no dubļiem un citiem netīrumiem ar mīkstu birstīti vai lupatiņu. 

 Apavi nav paredzēti mazgāšanai ar ūdeni, veļas mazgājamajā mašīnā u.tml. 

 Lai apavi mitrā laikā nelaistu cauri mitrumu – pirms valkāšanas apstrādājiet tos ar šim nolūkam 

paredzētu aizsarglīdzekli. 

 Nepakļaujiet apavus ilgstošai mitruma iedarbībai. 

 Ja apavi ir samirkuši – ļaujiet tiem pilnībā izžūt, pirms tos atkal uzvelkat. Žāvēšanas temperatūra 

nedrīkst pārsniegt istabas temperatūru (Nežāvējiet apavus uz radiatoriem un citām sildierīcēm). 

 Žāvējot apavus ieteicams izmantot speciālus apavu formu fiksējošus ieliktņus vai arī cieši piebāzt 

apavus ar avīzēm. 

 Pirms novietojat apavus glabāšanā, notīriet tos, izžāvējiet un ieziediet ar atbilstošas krāsas apavu 

kopšanas līdzekli. 

 Apavi jāuzglabā labi vēdināmā vietā. Apavus nedrīkst glabāt polietilēna maisiņos.  

 Uzglabāšanas laikā nelieciet uz apaviem smagus priekšmetus. 

 Uzglabāšanas laikā ielieciet apavos speciālus, apavu formu saglabājošus ieliktņus vai cieši piebāziet 

tos ar papīru. 

 Traipu tīrīšanai lietojiet apavu tīrīšanas līdzekļus vai mitru lupatiņu. 

Garantija neattiecas: 
 Uz dabisko nolietojumu, kas radies ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem produkta bojājumiem. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta rezultātā. 

Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu.  

Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 5.  

apakšpunkts nosaka, ka: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir  

atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;”  

 

Importēts no Čehijas Republikas 
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