
 

 

Pokyny pro užívání a údržbu bot pro motocyklový sport značek: Fox, 

Shift, Thor, Gaerne, Alpinestar, Fly, Moose, atd 

Boty jsou určeny pro částečnou ochranu nohou při provozování motocyklového sportu ve volném 

terénu mimo běžné veřejné silniční komunikace. Poskytují ochranu tím, že zmírňují následky 

povrchového mechanického působení a drobnějších nárazů při lehčích pádech a nárazech a omezují 

vznik drobných povrchových zranění  jako jsou např. odřeniny a zhmožděniny. Boty nejsou určeny 

k ochraně života a zdraví při haváriích a těžších pádech. Zároveň poskytují částečnou ochranu proti 

běžným klimatickým vlivům jako jsou chlad a déšť. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Pečlivě vyberte velikost a střihové provedení odpovídající Vašim nohám! 

Zvolte model bot odpovídající svou kvalitou Vašim potřebám a předpokládané intenzitě a náročnosti 

používání! Nečekejte od základní kategorie modelů bot stejnou životnost, ochranu a komfort nošení 

jako od kategorie nejvyšší. Nepoužívejte boty, které jsou poškozené nebo vykazují znaky 

nadměrného opotřebení! Boty nejsou zcela schopni zabránit za všech okolností vzniku zranění. Boty 

nejsou vodotěsné, ale použitím impregnačního prostředku lze jejich odolnost proti promočení zvýšit. 

Boty skladujte vždy suché a čisté a pravidelně provádějte jejich údržbu. Prodloužíte tím výrazně jejich 

životnost. Boty chraňte před působením agresivních chemických látek, před silným promáčením. 

Před působením tvrdých a ostrých předmětů. 

Údržba a čištění 

Při údržbě a čištění bot dodržujte níže uvedené všeobecné pokyny. 

1.  Jsou-li boty mokré a zablácené, bez odkladů je očistěte teplou vodou (30 st.C.) s přídavkem 

neagresivního čistícího prostředku. 

2. Poté boty z venku opláchněte čistou vodou. Zamezte tomu, aby se dovnitř boty dostalo větší 

množství vody. Boty nikdy neperte v pračce. 

3. Zaprášené suché boty stačí okartáčovat měkkým kartáčem. 

4. Boty nechte důkladně vyschnout při pokojové teplotě. Boty nikdy nesušte tepelnými zdroji. 

5. Po důkladném vysušení části bot z přírodní kůže ošetřete krémem k tomu určeným. 

6. Pokud jsou boty vybaveny šroubovacími spoji, tak pravidelně kontrolujte jejich dotažení. 

7. Pravidelně kontrolujte stav špiček, podrážek, přazek, pásků a dalších výměnných dílů bot. 

 

Životnost a záruka 

Životnost bot (dále jen výrobek) může být intenzivním užíváním kratší než jeho záruční doba 

a nelze tedy veškeré vady výrobku, které se vyskytnou během záruční doby, považovat za 

vady podléhající reklamačnímu řízení. Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé 

opotřebením výrobku jeho užíváním a na vady vzniklé nedodržováním pokynů pro jeho 

užívání a údržbu.Zjištěné vady výrobku reklamujte ihned, prodlení pokračujícím užívání může 

způsobit prohloubení vady.Výrobek musí být předložen k reklamaci čistý. 


