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MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
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ZOCCOLO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CLOG

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo
manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION:  The operators must carefully read and completely understand the
present manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser
le produit.
ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und
verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este
manual antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual
antes de usar o produto.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Ïé ÷åéñéóôÝò áõôïý ôïõ ðñïúüíôïò ðñÝðåé íá äéáâÜóïõí êáé íá
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INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Controlar a integridade da sola antes de usar os tamancos. Recomenda-se vivamente de lavar as solas com
água e uma escôva macia, e enxugá-las bem antes de usar os tamancos pela primeira vez.
Limpar estes tamancos só com água e uma escova macia. Nunca usar álcool e derivados de petróleo como
gasolina, diluentes, petróleo, nem agentes químicos. Estas substâncias poderiam danificar os materias de
composição, provocando um enfraquecimento não visível imediatamente, comprometendo as características
de proteção originais.
Manter os tamancos enxutos e limpos, num lugar adequado, em temperatura ambiental. nunca por os
tamancos molhados em contacto com uma fonte de calor, mas pô-los sempre para enxugar num lugar bem
ventilado, em temperatura ambiental.

Com a colaboração de uma equipe de técnicos modeladores, moldadores e peritos no sector, foi feito este
tamanco altamente tecnológico, cujas características são:
1) Unisex – para homem, mulher, jovem
2) Anatômico para perfeito apôio do peé
3) Anti-escorregamento, graças ao desenho especial da planta-salto.
4) Antiestático para descarregar a eletricidade do corpo.
5) Esterilizável em autoclave a 135 graus.
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6) Arejado através de furos na parte superior e na sola.
Estas características técnicas, unidas ao conforto, a leveza, a resistência ao desgaste, permitiram de obter
a homologação Europa CE.


