
Termo rokavice za zaslon na dotik WarmTouch 
Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu termo rokavic za zaslon na dotik WarmTouch! 

V paketu boste prejeli: 

 Rokavice za zaslon na dotik WarmTouch. 

Prednosti: 

 Izjemno tople termo rokavice, 

 s palcem in kazalcem upravljate zaslone na dotik, 

 visoko odziven Touchscreen, 

 mehke in udobne za nošenje, 

 edinstven moderen in športen dizajn, 

 izvrstne za raznovrstne zunanje dejavnosti, 

 zadrga za lažje nameščanje in prilagajanje rokavic, 

 material na predelu dlani je protizdrsen, 

 ščitijo pred vetrom, mrazom, pljuski vode in odrgninami, 

 odlično zadržujejo toploto, 

 zelo dobro prilagajanje roki, 

 izdelane iz materialov, ki dihajo in preprečujejo oddajanje vonja po potenju, 

 primerne za vse letne čase, 

 za moške in ženske, 

 dodan silikonski potisk, 

 enostavne za vzdrževanje. 

 

Lastnosti: 

 Barva: črna, velikost M, 

 tehnologija Touchscreen, 

 material: flis, elastična tkanina, silica gel, silikon (potisk), prevodna tkanina (palec in kazalec), 

 teža: 80 g, 

 dimenzije rokavic (velikost M): 

o celotna dolžina: 23 cm, 

o dolžina srednjega prsta: 8 cm, 

o širina dlani: 9,5 cm, 

o obseg dlani: 18-19 cm. 

 

Izbrali ste vrhunske termo rokavice, ki jih boste uporabljali v vseh letnih časih. Ščitile vas bodo pred zunanjimi 

vremenskimi vplivi. Z njimi boste lahko brskali po svojem mobilniku.  

      

Touchscreen tehnologija 

Rokavice se lahko pohvalijo z visoko odzivno Touchscreen tehnologijo. Prevodna 

tkanina v palcu in kazalcu omogoča, da boste z njimi upravljali vse zaslone na dotik. 

 



Zadrga za odlično prilagajanje 

Rokavice se bodo izvrstno prilagodile vašim rokam. Zaradi dodane zadrge bodo lepo objele vaši dlani, toplota pa ne 

bo uhajala. Zadrga vam bo v pomoč pri lažjem nameščanju rokavic. Nekoliko jih odpnite, ko vam bo postalo vroče in 

si boste zaželeli, da bi vaše dlani zadihale. 

 

Prefinjen dizajn 

Poleg lične zadrge imajo rokavice še dva rdeče-bela silikonska 

našitka, ki njihov izgled še dodatno popestrijo.  

 

Vaše roke bodo vedno tople 

Rokavice WarmTouch so izdelane iz materialov, ki dihajo in 

preprečujejo oddajanje vonja po potenju. Z njimi boste varni 

pred mrazom, snegom, vetrom, pljuski vode in celo odrgninami. 

Flis v notranjosti vas bo navdal z občutkom udobja in toplote. Na 

notranji strani so rokavice izdelane iz materiala, ki preprečuje 

drsenje. Tako bo vaš oprijem varen in čvrst. 

 

Uporaba rokavic 

1. Vsaka rokavica se prilega le eni roki. Ustreznost boste ugotovili tako, da jih postavite na mizo in se 

prepričate, da so našitki obrnjeni navzgor. Zgoraj mora biti gladek del rokavic, spodaj pa je protizdrsni 

material, kjer so vidni vzorčki. 

2. Preverite da vsaka rokavica ustreza pravi roki. 

3. Zadrgo na rokavicah odpnite. 

4. Rokavice si nadenite na roki in jih udobno prilagodite. 

5. Zadrgo zapnite. 

6. Začnete lahko z nošenje in uporabo rokavic. 

 

Načini uporabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rokavice so pozimi nepogrešljiv kos garderobe, vsekakor pa vas bodo spremljale kar skozi vse leto. Z njimi boste 

opravljali športne dejavnosti, kidali sneg ter jih vzeli s seboj na veslanje ali kampiranje. 

 

Opozorilo: 

Rokavic ne perite v pralnem stroju in ne sušite v sušilnem stroju. Ne čistite jih z agresivnimi sredstvi in jih ne likajte. 

 

Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da 

izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi 

zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za 

pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, 

kjer ste izdelek kupili. 

 

Želimo vam prijetno uporabo. 

 

 

 

 


