YIKAMA TALİMATLARI / WASHING INSTRUCTION

-Ürün içerisinde dikili olan yıkama talimatına uygun olarak yıkayınız. Genel yıkama sembollerinin
açıklamaları aşağıdaki gibidir.
-You must wash the garment according to washing instructions label which is in the garment. General
explanation of washing symbols is as below.

Yıkama sıcaklığı 400 C
Washing temperature is 400 C

Düşük sıcaklıkta ütülenebilir
Ironing at low temperature

Yıkama sıcaklığı 600 C
Washing temperature is 600 C

Orta sıcaklıkta ütülenebilir
Ironing at avarage temperature

Hafif yıkama sıcaklığı 400 C
Mild washing temperature is 400 C

Yüksek sıcaklıkta ütülenebilir
Ironing at high temperature

Yıkanmaz
Not washable

Ütülenmez
Ironing not possible

Ağartıcı kullanılamaz
No bleach product may be used

Kuru temizleme yapılabilir
Dry cleaning possible

Düşük sıcaklıkta tamburlu kurutma
Drying in the tumbler with low temp.

Kuru temizleme yapılamaz
Dry cleaning not possible

Tamburlu kurutma yapılabilir
Drying in the tumbler possible

Gölgede asarak kurutma
Dry in the shade

Tamburlu kurutma yapılamaz
Drying in the tumbler not possible

Endüstriyel yıkama yapılabilir
Industrial laundry possible
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YIKAMA TALİMATLARI / WASHING INSTRUCTION
GENEL BİLGİLER
Tüm cırt bantlar, çıt çıtlar ve fermuarlar kapatılmalıdır. Tüm cepler boşaltılmalıdır. Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır,
alev alan standart elbiselerle birlikte yıkanmamalıdır. Tersten yıkanmalıdır. Aksi belirtilmedikçe önerilen maksimum
yıkama sıcaklığı 40°C (104°F)’dir. Hiçbir ağartıcı (çamaşır suyu, beyazlatıcı) kullanılmamalıdır. Sabun veya klor içeren
toz deterjan kullanılmamalıdır. Sıvı deterjan tercih edilmelidir. Yumuşatıcı kullanılmamalıdır. Makineyi normal
devirde pamuklu/beyaz veya benzer şekilde çalıştırın. Kurutma esnasında güneş ışığına veya başka bir ışık kaynağına
maruz bırakılmamalıdır. Gölgede asarak kurutulmalıdır. Orta sıcaklıkta ütülenmelidir. Yoğun buhar ve yüksek
sıcaklıkta ütülemeyiniz. Ürün üzerinde reflektif şerit varsa serit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir.
Temizlik sırasında uygun olmayan yıkama yöntemleri mekanik özelliklere zarar verebilir ve hatta ciddi şekilde zarar
verebilir.
Koruyucu giysiler genellikle standart kuru temizleme kimyasalları kullanılarak kuru temizlenebilir. Yanıcı kalıntıları
önlemek için deterjan, katkı maddeleri veya saf çözücüler kullanmayın.
Kıyafetler ıslakken, kirliyken, yırtıkken, formunu kaybetmişken ve aşınmışken kullanmayınız. Su ve diğer sıvılar
elektriği iletebilir. Yağ, benzin, yakıt, kan…. vb. sıvılarla kontamine olmuş kıyafetleri kesinlikle kullanmayınız.
*Alüminize kıyafetler yıkanmaz, ütülenmez, kurutulmaz.

GENERAL INFORMATIN
Close all loop&hook fasteners and zippers. Empty all pockets. Launder separately, never mix with non-flame
resistant items. Recommended washing temperature is 40°C (104°F). Turn the jacket inside out to avoid any
deterioration of the reflective strips due rubbing against the washing machine drum. No bleach product may be
used. Do not use washing powder containing soap or chlorine. Liquid detergent is preferred. Do not use fabric
softeners. Do not put under sunlight. Tumble dry garments at low temperature settings or hand dry away from
light source. Iron at regular temperature. Do not iron over reflective tapes.
Improper treatment during cleaning can impair or even severely damage the mechanical properties.
Protective clothing can usually be dry cleaned using standard dry cleaning chemicals. Do not use detergent
additives or pure solvents
Do not use your garment if it is wet, dirty, cracked, abraded, torn or altered form. Do not use your garment if it is
hes contaminated with liquids oil, gasoline, fuel, blood…. etc..

*Aluminized clothes are not washed, ironed or dried.
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