Kenkien hoito
SWAT-kenkien huolto-ohjeet riippuvat kenkiesi materiaalista. Tässä on ohjeita sekä A. Mustalle nahka &
nylon-yläosalle sekä B. Mokka & nylon-yläosille sekä C. Vetoketjulle. Poista nauhat kengistäsi ennen
hoitotoimenpiteitä. Nauhat voi pestä pesukoneessa. Suosittelemme, että peset nauhat niin etteivät ne
sotkeudu muihin pyykkeihin, esimerkiksi alusvaatteiden kanssa. Kenkien sisäpohjalliset voi irrottaa ja
tuulettaa. Ne voi myös pestä käsin ja antaa kuivua. Niitä ei kannata kuivata hiustenkuivaajalla tai muulla
vastaavalla laitteella. Kengät voi käsitellä vesitiiviillä kenkien yleiskäsittelyaineella, joka soveltuu sekä
nahalle, mokalle, nylonille että muille synteettisille materiaaleille.

Musta nahka & nylon-yläosa
Nylon-osat voi puhdistaa käyttämällä hieman mietoa pesuainetta ja vettä, kuten laimennettua
astianpesuainetta tai mäntysuopaa. Pese hellästi ja harjaa pehmeällä harjalla. Huuhtele huolellisesti
vedellä. Älä upota kenkiä veteen. Anna kenkien kuivia avonaisessa tilassa kokonaan ennen käyttöä.
Useimmissa mustissa kengissämme on kiillotettava nahkainen kengänkärki. Käytä laadukasta nahalla
tarkoitettua pesu- ja kiillotusainetta. Anna kenkien kuivia kokonaan, ennen kuin laitat nauhat takaisin. Voit
käsitellä kenkäsi myös esimerkiksi Scotch Guard-aineella suojataksesi niitä lialta tai vedeltä. Useimmat
kenkämme on käsitelty jo valmiiksi Scotch Guardilla, mutta kannattaa käsitellä kengät uudelleen aina pesun
jälkeen.

Mokka & Nylon-yläosa
Nylon-osat voi puhdistaa käyttämällä hieman mietoa pesuainetta ja vettä, kuten laimennettua
astianpesuainetta tai mäntysuopaa. Pese hellästi ja harjaa pehmeällä harjalla. Huuhtele huolellisesti
vedellä. Älä upota kenkiä veteen. Anna kenkien kuivia avonaisessa tilassa kokonaan ennen käyttöä.
Mokkapinnassa kannattaa käyttää jäykkää harjaa lian ja mudan puhdistamiseen. Käytä mokalle tehtyä
pesuainetta muuhun puhdistukseen. Voit käsitellä kenkäsi myös esimerkiksi Scotch Guard-aineella
suojataksesi niitä lialta tai vedeltä. Useimmat kenkämme on käsitelty jo valmiiksi Scotch Guardilla, mutta
kannattaa käsitellä kengät uudelleen aina pesun jälkeen.

Vetoketjun huolto
Vetoketjuja kannattaa käyttää huolellisesti, ettei niiden kanssa ilmene ongelmia. Vetoketju kestää 45 kiloa
vetoa. Tärkeää on, että: A) vetoketjun väliin ei jää mitään B) älä pakota vetoketjua ylös asti, jos se ei mene
kunnolla kiinni. Vedä takaisin alkuun, puhdista hampaat ja yritä uudelleen. Vetoketjun pakottaminen
saattaa rikkoa koko vetoketjun tai sen vetimen. Vetimen hajoamista ei tapahdu normaalissa käytössä, joten
hajonnut vedin tarkoittaa sitä, että vetoketjun vedetty tarpeettoman lujaa. Mikäli vetoketjun vedin hajoaa,
niitä saa varaosina maahantuojalta.

