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Drodzy Klienci!

Nowe, antypoślizgowe podkładki pod buty
zapew nią Państwu pewny krok i bezpieczeństwo
podczas chodzenia po lodzie i śniegu. 
Produkt pomoże Państwu przejść przez
„śliskie“ i „ciemne“ pory roku bez szwanku 
i nieprzyjemnych niespodzianek. 
Cała tajemnica ukryta jest w kombinacji kolców 
i łańcuchów, które zapewnią użytkownikowi
odpo wiednią przyczepność i pewny krok zarów -
no na lodzie, jak i na śniegu. 

Życzymy Państwu pewnego i bezpiecznego
przejścia przez najbliższą zimę.

Zespół Tchibo

Wskazówki bezpieczeństwa a
Przeznaczenie

Antypoślizgowe podkładki pod buty służą jako
środek pomocniczy przy staniu i normalnym
chodzeniu po lodzie i śniegu. W zależności od
modelu produkt ten można zakładać na obuwie
damskie i męskie o rozmiarze od 36 do 47. 

Antypoślizgowe podkładki nie nadają się do stoso-
wania podczas wykonywania czynności o znamio-
nach sportowych (sprint, curling, chodzenie po
górach itp.) ani jako sprzęt poprawiający bezpie -
czeństwo pracy. 

Produkt jest przeznaczony do użytku prywatnego
i nie nadaje się do celów komercyjnych. 

Produkt przebadany i certyfikowany przez:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Niemcy



UWAGA – straty materialne/obrażenia ciała

• Należy pamiętać o tym, że antypoślizgowe
podkładki zmniejszają ryzyko poślizgu, ale 
nie są w stanie w pełni uchronić użytkownika
przed upadkami oraz związanymi z nimi ura-
zami ciała.

• Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy
antypoślizgowe podkładki są nieuszkodzo ne 
i kompletne. W przypadku wykrycia jakiej kol-
wiek wady nie wolno kontynuować  użytkowa -
nia podkładek.

• Antypoślizgowe podkładki należy mocować
tylko do mocnych butów o płaskiej podeszwie. 

• Podczas chodzenia podeszwa buta musi na
całej powierzchni przylegać do podkładki.
Dlatego buty na wysokim obcasie nie są odpo-
wiednie, ponieważ obcasy nie przylegają do
podkładki wzgl. mogą się łatwo ześliznąć.

• W przypadku jasnych wzgl. delikatnych butów
należy zachować należytą ostrożność. Guma,
za pomocą której antypoślizgowe podkładki
mocowa ne są do butów, może na skutek tarcia
pozosta wić na butach ślady. 

• Antypoślizgowe podkładki należy od razu zdjąć
z butów, gdy tylko podłoże stanie się znowu
stabilne (bezpieczne). W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia podłoża wzgl. do
przyspieszonego zużycia kolców i łańcuchów. 

• Nie należy stosować produktu na wrażliwych
podłożach, takich jak np. wykładzina, parkiet,
panele drewniane itp. Podłoża takie mogą ulec
uszkodzeniu. 

Usuwanie odpadów

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami
segregacji odpadów. 
Sam produkt można usuwać do zwykłych
pojemników na odpady komunalne. 



Użytkowanie

1. Zahaczyć duży otwór
po stronie z kolcami
o wierzcho łek buta. 
Kolce muszą być
zwrócone do dołu.

2. Naciągnąć gumę 
do tyłu, a następnie
zahaczyć o piętę. 

3. Sprawdzić, czy antypoślizgowe podkładki przy-
legają całą powierzchnią do podeszwy buta i
czy są prawidłowo zahaczone (zamocowane). 

Czyszczenie

Po użyciu należy oczyścić antypoślizgowe pod -
kładki miękką ściereczką i wytrzeć do sucha. 

Produkt należy przechowywać w chłodnym i
suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych. Światło sło -
neczne może spowodować, że guma straci swo -
je właściwości i stanie się krucha oraz łamliwa.

Do czyszczenia nie używać silnych  chemika -
liów, agresywnych lub rysujących powierzchnię
środków czyszczących ani rozpuszczalników. 
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Antypoślizgowe podkładki pasują na buty
o roz miarach 36–41 (3,5–7,5) i 42–47 (8–12).

Numer artykułu: PL 287 148 (rozmiar 36–41)
PL 287 149 (rozmiar 42–47) 


