
 

 

RUTH LEE HARJOITUSNUKKEJEN  

YLLÄPITO JA HUOLTO-OHJEET 
Ruth Lee harjoitusnuket ovat kestäviä ja pitkäikäisiä harjoittelukumppaneita, kun niistä pitää hyvää huolta. Tutus-
tuthan siis näihin ohjeisiin. Ohjeita noudattamalla varmistat harjoitusnukelle pitkän käyttöiän ja Teille turvalliset 
harjoitukset. 
 

ENNEN JA JÄLKEEN KÄYTÖN 

Tarkista harjoitusnukke silmämääräisesti: 

1. Tarkista, ettei nukessa tai sen haalarissa ole repeämiä tai reikiä, jotka voisivat häiritä nuken käsittelyä.  

2. Tarkista saumat ja ompeleet kulumien ja purkautumisten varalta. 

3. Varmista, ettei nuken mikään osa ole irtoamassa, kuten raajat. 

4. Varmista, että nukessa ei ole kiinnittyneenä mitään ylimääräistä. 

 

PUHDISTUS JA SÄILYTYS 

Ruth Lee harjoitusnuket on valmistettu kestävästä vedenpitävästä polyesteristä, joka on helppo puhdistaa ja desin-
fioida. Kaikilla Ruth Lee harjoitusnukeilla on vaihdettavat suojahaalarit. Suojahaalarit voidaan helposti riisua ja ne 
ovat konepesun kestäviä (40°C , ei rumpukuivausta). Nämä haalarit ovat kulutustavaraa, joten haalarin vaihto tulee 
eteen väistämättä jossain vaiheessa. Vaihtohaalareita on saatavana jälleenmyyjältänne.  

 

Jos nukke likaantuu, pese se saippuavedellä ja ripusta kuivumaan. (Vesi saa olla kuumaa.) 

Jos nukke likaantuu öljystä tai muista vastaavista aineista, puhdista tahrat ensin sopivalla puhdistusaineella 
ja sen jälkeen pese puhdistusainejäämät pois vielä saippuavedellä. Ripusta nukke lopuksi kuivumaan. 

HUOM: Älä käytä valkaisuainetta, emäksisiä puhdistusaineita tai huuhteluainetta, sillä ne heikentävät kan-
kaan kestävyyttä ja ominaisuuksia. 

Jos nukke kastuu käytön tai pudistuksen aikana, ripusta se kuivumaan ilmavaan paikkaan, jotta se kuivuu 
mahdollisimman nopeasti. 

Varmistahan aina ennen varastointia, että nukke on täysin kuiva. 

Jos harjoitusnukke altistuu vaarallisille aineille tulee se puhdistaa tai hävittää asianmukaisesti.  Pyydäthän 
tällöin apua puhdistukseen tai hävittämiseen paikalliselta viranomaiselta. 

Jos teillä on tarve puhdistaa nukkea harjoitteiden välillä tai harjoitusten aikana, voitte käyttää valkaisuvapai-
ta yleispuhdistusaineita tai -liinoja minimoidaksenne ristikontaminaation riskiä. 

Suosittelemme haalareiden ja pyjamien konepesua jokaisten harjoitusten välillä. 

Suosittelemme varastoimaan harjoitusnuket kuivassa paikassa joko ripustettuna tai säilytyskassiin pakattu-
na, niin että nukke ei pääse likaantumaan tai altistu jatkuvalle kosteudelle tai kemikaaleille. 
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Maahantuonti ja jälleenmyynti: 

VESIPELASTUS NUKET 

Huomioittehan, että erityisesti vesipelastusnuket on suunniteltu niin, että vesi pääsee nuken sisään käytön aikana. 
Tämän veden tulee aina antaa valua pois käytön jälkeen ennen varastointia. Kuivumista helpottaaksenne on suosi-
teltavaa, että nukke ripustetaan niskassa olevasta lenkistä roikkumaan ja mahdolliset saappaat riisutaan pois. Näin 
harjoitusnukke kuivuu nopeammin kun sisään päässyt vesi pääsee pois. 

 

KÄYTTÖ JA YLLÄPITO 

Käsittelethän Ruth Lee harjoitusnukkea kuin oikeaa ihmistä! 

Vaikka harjoitusnuket ovatkin kestäviä, ethän tarpeettomasti heittele, tiputa, rahaa tai muutoin väärinkäytä 
harjoitusnukkea. 

Älä altista harjoitusnukkea liialliselle kuumuudelle, avotulelle tai vaarallisille aineille. 

Noudatattehan tässä ohjeistuksessa olevia huolto ja ylläpito-ohjeita. 

 

VAURIOT JA KORJAUS 

Ruth Lee harjoitusnuket on valmistettu lujista, kestävistä materiaaleista, mutta niin kuin minkä tahansa käyttötava-
ran tavoin, harjoitusnuketkin kuluvat käytössä. Ruth Leen:n tuotetakuu (12kk) ei korvaa normaalia kulumista tai 
väärästä käytöstä johtuvia vaurioita.  

Pidentääksenne harjoitusnuken käyttöikää on suositeltavaa käyttää nuken mukana tulleita suojahaalareita ja vaih-
taa ne tarvittaessa. Myös saappaat ja pehmeät jalat ovat vaihdettavissa. Lisäksi saatavilla on mm. jalkasuojus jota 
suositellaan käytettävän jos harjoitusnukkea on tarve raahata.  

Joissain tapauksissa on jopa suositeltavaa hankkia harjoitusnukelle valmiiksi vaihtohaalari, jolloin toisen haalarin 
ollessa esimerkiksi pesussa, on toinen haalari käyttövalmiina. Vaihtohaalareita ja muita varaosia sekä lisätarvikkeita 
on saatavilla omalta jälleenmyyjältänne. 

Ennen kuin suoritat mitään korjaustoimenpiteitä omatoimisesti, olethan yhteydessä jälleenmyyjääsi, maahan-
tuojaan tai suoraan Ruth Lee (+44 (0)1490 413 282 ) saadaksesi ohjeita korjauksen suorittamiseen. Tuotetakuu rau-
keaa, jos suoritat muutoksi tai korjauksia harjoitusnukkeesi ilman asianmukaista ohjeistusta. 

 

HARJOITUSNUKET SISÄLTÄVÄT METALLIA 

Lähes jokainen Ruht Lee harjoitusnukke sisältää metallia. Metalli voi olla vetoketjussa ja/tai painoissa, joita käyte-
tään vaaditun painon saavuttamiseksi. Huomioittehan tämän käyttäessänne Ruth Lee harjoitusnukkeja. Tarvittaessa 
saatte lisätietoja jälleenmyyjältänne, maahantuojalta tai valmistajalta. 

 

Ruth Lee harjoitusnuket valmistaa:  RUTH LEE LTD 

      +44 (0)1490 413 282  

      mail@ruthlee.co.uk  
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