
HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (Pakkolj.hu táska webáruház) 

 

Termék rendeltetése: Divat kiegészítő (táska, pénztárca, gyerektáska) mindennapi használatra 

 

A nem rendeltetésszerű használat a terméken sérülést, károsodást okozhat, amely a 

szavatossági jogok elvesztésével járhat. 

 

Ajánlott életkor: 3 éves kor felett  

Biztonsági figyelmeztetés: Nem játékszer. Fejre húzni tilos. Az apró alkotóelemek fulladást 

okozhatnak. Kisgyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. 

Termék anyaga: Poliuretán / Poliészter / Pamut / Bőr – minden terméken egyedileg feltüntetve 

 

Általános kezelési útmutató: 

Nedvesítsen be egy tiszta szivacsot vagy mikroszálas kendőt meleg szappanos vízzel, és 

körkörös mozdulatokkal törölje át a terméket, illetve a foltot, ha van. Ne használjon súroló 

hatású tisztítószereket, mert azok károsíthatják az anyagot. 

Az adott termék anyagösszetétele és kezelési útmutatója a termékbe varrt címkén olvasható. 

 

A mosásra, szárításra, tisztításra vonatkozó utasításokat az alábbi piktogramok segítenek 

értelmezni. 

Mosásra vonatkozó jelölések 

A termék csak kézzel mosható, legfeljebb 40 fokon. Dörzsölni, csavargatni nem ajánlott.  

Otthoni körülmények között nem mosható, csak vegytisztítóban, mivel speciális tisztítást igényel.  

Ruhatisztítóban tisztítható speciális nedves tisztítással, szakember által. 

Ruhatisztítóban tisztítható, speciálisan, nedves tisztítószerrel, kímélő programmal. 

Speciális módszerrel, nedves tisztítószerrel, nagyon kímélő megoldással tisztítható, profi körülmények 
között és szakember által. 

Mosógépben mosható legfeljebb 40 fokon, különleges bánásmódot nem igényel.  



Mosógépben mosható legfeljebb 40 fokon, de kíméletes tisztítást igényel.   

Mosógépben mosható legfeljebb 40 fokon. Kíméletes bánásmódot igényel, csavarni tilos. 

Mosógépben mosható legfeljebb 30 fokon, nem igényel különleges bánásmódot és óvintézkedéseket. 

 

Szárítással kapcsolatos jelek: 

Csak fekve szárítható a termék, felakasztva vagy gépben nem.  

Csak rövid centrifugálás ajánlott! Szárítógépben nem szárítható, ruhaszárítón, kötélen azonban igen. 

Centrifugálható, ruhaszárítón, kötélen szárítható. Gépi szárítás tilos.  

Szárítógépben szárítható, de csak alacsony hőfokon, kímélő fokozaton. 

Szárítógépben szárítható, normál fokozaton.  

Szárítógépben szárítható, speciális bánásmódot nem igényel. 

Csak árnyékban szárítható a ruha! 

 

Vasalással kapcsolatos jelek: 

Tilos vasalni. 

Vasalható, legfeljebb 110 fokon.  

Vasalható, legfeljebb 150 fokon. 

Vasalható, legfeljebb 200 fokon. 

 

 



Vegytisztítással kapcsolatos jelek: 

Vegyileg nem tisztítható. 

A “P” jelzi, hogy a termék tisztítható tetraklór-etilénnel, és mindennel, amivel az “F” jelnél is. (Ld. 
alább) 

 A termék tisztítható tetraklór-etilénnel, és mindennel, amivel az “F” mosási jelnél is. (Ld. alább), de 
kíméletes bánásmódot (alacsonyabb hőfok, hozzáadott nedvesség stb.) igényel.  

A termék szénhidrogén oldószerrel tisztítható. (Bőr anyagnál gyakori.) 

Szénhidrogén oldószerrel tisztítható, bizonyos óvintézkedések mellett – mérsékelt mechanikai 
terhelhetőség, kevesebb nedvesség, alacsonyabb hőfok. (Bőr anyagnál fordul elő általában.) 

Bármilyen szerrel, organikus oldószerrel tisztítható a termék. 

Mellőzzük a klóros fehérítést.  

Fehéríthető, de nem klórral. 

A termék fehéríthető, mindenféle fehérítés megengedett. 


