
 

 

Przeczytaj przed użyciem 

MASECZKA WIELOKROTNEGO UŻYTKU 

・Produkt nie chroni przed wirusami, pyłkami alergizującymi, pyłami zawieszonymi 
(np. PM 2,5) itp.  

 
・Przy wytwarzaniu produktu zachowano zasady bezpieczeństwa, zaleca się jednak jego upranie przed 

użyciem.  
・Ze względu na właściwości tkaniny materiał za uszami może zwijać się, skręcać lub ulec zmechaceniu.  
・Ze względu na właściwości materiału produkt w pewnych warunkach może ulec przebarwieniu.  

 

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA  
・Nie stosować do celów innych niż uprawianie sportu. 
・Nie używać produktu, jeżeli jego zapach powoduje mdłości.  
・Produkt wykonano z oddychającej tkaniny. Jeżeli jednak powoduje on trudności z oddychaniem, należy zaprzestać jego 
używania. 
・W przypadku, gdy podczas użycia produktu wystąpi nietypowa sytuacja taka jak uraz, złamanie, ból, drętwienie, obrzęk, 
egzema, itp., natychmiast przestań używać produktu i skonsultuj się z lekarzem. Dalsze użycie może zaostrzyć objawy.  
・Produkt nie jest przeznaczony do ochrony przed toksycznymi pyłami ani gazami.  
・Przechowywać poza zasięgiem dzieci.  
・Uwaga: używanie produktu może skutkować zaparowaniem szkieł okularów.  
・Pod wpływem potu lub tarcia kolor produktu może wyblaknąć, a produkt może zafarbować inne tkaniny.  
・Nie stosować środków antybakteryjnych, dezodorantów, środków przeciwalergicznych i innych środków w sprayu, 
ponieważ mogą one uszkodzić tkaninę.  
・Przy wielokrotnym stosowaniu produkt wyprać po każdym użyciu.  

  PIELĘGNACJA I PRANIE  
・Nie prać z jasnymi kolorami – produkt może stracić kolor 

albo zafarbować inne tkaniny.  
・Można prać w pralce, w siateczce do prania. Po wypraniu 

suszyć w zacienionym miejscu.  
・Nie stosować wybielaczy na bazie jonów lub chloru. Można 

stosować wybielacze tlenowe.  
・Nie suszyć w suszarce bębnowej - może to spowodować 

uszkodzenie produktu.  
・Nie czyścić chemicznie. Można prać na mokro bez suszenia 

w suszarce bębnowej.  
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* Cechy i wygląd produktu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia, aby go udoskonalić.  
* Wyrzucając produkt należy przestrzegać wszystkich krajowych przepisów dotyczących utylizacji.  
* Podejmujemy wszelkie działania, aby zapewnić jakość naszych produktów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad itp. 

prosimy o kontakt z Nippon Sigmax Co., Ltd.  

Zastrzeżenia 



 

 

 


