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Enduro 2.0
Uživatelská příručka / User guide

HANDMADE

CZ/ ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tyto sandály jsou ručně vyrobené, můžete na nich
proto zpozorovat drobné známky toho,
co je odlišuje od průmyslové výroby.

These sandals are handmade, minor differences
that distinguish them from serial industrial
production may occur.

Sandály Enduro X mají jednoduché a příjemné nastavení, které v kombinaci
s měkkou a poddajnou podešví sedne na většinu chodidel hned od začátku.
Přesto ale chodidlo nemusí být zvyklé na konkrétní místa styku popruhu s kůží
a na tenkou podešev bez podpory klenby a paty. Proto je potřeba být při
prvním použití opatrný a začít nenáročným a kratším nošením. Bezproblémové
nošení také zajistí správné nastavení sandálu, proto si přečtěte tento návod
k nastavení.

EN/ BASIC INFORMATION
Enduro X sandals have a simple and friendly adjustment, in combination with
a soft and flexible sole it should fit on most feet from the very beginning.
However, the foot may not be used to the thin sole without the support
of the arch and heel and the skin of the foot may not be used to the contact
with the strap in the specific points. Therefore, it is necessary to be careful
during the first use and start with a light and shorter wear. The correct
adjustment of the sandals ensures smooth and trouble-free wearing.
Therefore, please, pay attention to this setup manual.

Více info na:
More information visit:

1

C Z / Rozlepte suché zipy, povolte pásky
a vložte nohu do sandálu.
E N / Unzip the velcro, loosen the straps
and put your foot in the sandal.

2

C Z / Srovnejte chodidlo do správně polohy na stélce.
E N / Align the foot in the correct position on the insole.

3

C Z / Utáhněte patní popruh, následně nártní,
ten ale není potřeba tolik utáhnout, jako patní.
E N / Tighten the heel strap, then the instep strap

2.

(the instep strap does not need to be tightened
as much as the heel strap).

1.

4

C Z / Přední popruh nejlépe nastavíte a slepíte tak, že dvěma prsty
jedné ruky chytíte spodní pásek a s jemným tahem ho přidržíte
na chodidle, přes něj druhou rukou přitáhnete a přilepíte horní
popruh. Přitlačte suchý zip tak, aby byl řádně spojen. Pokud nejste
s nastavením spokojeni, postup opakujte.
E N / For tightening the front strap, hold the lower strap with the
two fingers and by a gentle pull hold it on the foot, then pull the
upper strap over with the other hand and then press the velcro
together. Press the velcro so that it is properly connected. If you
are not satisfied with the setting, repeat the procedure.

5

C Z / Přední popruh by neměl být příliš utažený, stahoval by prsty
i prstní klouby a omezoval správnou funkci příčné klenby i prstů.
Nošení více “na volno” sice může být ze začátku nezvyk, ale je
příjemnější a lepší pro chodidlo i samotný sandál.
E N / The front strap should not be too tight, otherwise it would

press the fingers and finger joints and limit the proper function
of the transverse arch and fingers. The looser wear may be unusual
at first, but it is more comfortable and better for the foot and you will
get used to it quickly.

CZ/ OBOUVÁNÍ A VYZOUVÁNÍ

Při obouvání a vyzouvání používejte povolení nártního popruhu.
Má nejmenší vliv na nastavení a proto si nebudete muset na správné
utažení dávat tolik pozor. Zároveň je suchý zip na nártu nejméně
namáhaný a proto u něj tolik nevadí, když se častým používáním
snižuje soudržnost velcro zapínání. Při volnějším nastavení lze
často vyzouvat sandál jen přetažením patního pásku přes patu, bez
rozepnutí pásků. Nártní popruh také příliš neutahujte.

E N / P U T T I N G O N A N D TA K I N G O F F

Loosen the instep strap when putting on and taking off your sandals
as it has the minimal effect on the whole setting of the sandals,
so you will not have to pay as much attention to proper tightening
after. At the same time, the velcro on the instep strap is the least
stressed and therefore the frequent opening and closing does not
matter. With a looser setting, the sandal can often be taken off only
by pulling the heel strap over the heel, without opening the straps.
Also, do not overtighten the instep strap.

CZ/ PRVNÍ POUŽITÍ

CZ/ POKYNY K ÚDRŽBĚ
Sandály Bosky nevyžadují žádnou speciální údržbu, můžete je používat
i ve vlhkém prostředí a ve vodě.

Pokud jsou vaše nohy zchoulostivělé z uzavřené obuvi, je
třeba dbát na opatrnost a nechat chodidla zvykat na kontakt
s popruhy postupně. Proto si pro první použití naplánujte raději kratší procházky v nenáročném terénu. Po dvou až třech
nošeních si noha většinou dostatečně přivykne i pro delší
a náročnější použití. Zvláště pokud začínáte s minimalistickou
/ barefoot obuví, je třeba, aby si i na tuto podešev a typ obuvi
chodidlo, resp. celé tělo přivykalo postupně. Proto začínejte
opatrně a pomalu, nohy si opět musí zvykat na přirozený
pohyb, který jim klasické boty neumožňovaly.

EN/ FIRST USE

Bláto a prach ovšem částečně snižují životnost popruhů, proto doporučujeme
sandály občas důkladně omýt vodou, nebo v případě výrazného znečištění, vyčistit
kartáčem v teplé mýdlové vodě. Stélka sandálu se odmastí a odstraní se částečné
i drobné prachové částice, které by mohly způsobit předčasnou degradaci popruhů.
Sandály neskladujte na přímém slunečním záření a v blízkosti silných tepelných
zdrojů. Při skladování a transportu sandálů se vyvarujte rovnání (zplošťování)
předtvarované podešve, díky které sandály lépe přilnou k noze.

EN/ MAINTENANCE INSTRUCTIONS

If your feet are used to closed footwear, you should get them
used to the straps carefully. In such cases, aim for a short
walk in easy terrain for the first use. After two to three walks,
the foot is usually well-accustomed and ready for longer and
more demanding use. Especially if it’s your first time with a minimalist / barefoot footwear, you need to give your feet (and
the whole body) time to get used to this sole and this type
of a shoe. Especially with thinner models, start carefully and
slowly, your feet must first adapt to the natural movement that
classic shoes do not allow.

Bosky sandals don’t need any special maintenance. You can use them in wet conditions or in water without any worries.
However, mud and dust may decrease the lifetime of the straps. We recommend
to occasionally wash the sandals with water or use a brush and warm soapy water
if very dirty. This way, the sandal insole degreases and the dust particles, that could
cause premature strap degradation, are removed.
Do not store in direct sunlight and near strong heat sources. During storage and
transport avoid straightening (flattening) of the outsole.

C Z / VA R O V Á N Í

EN/ WARNING

Jedná se o otevřený typ obuvi
s velmi tenkou (minimalistickou) podešví,
proto nemůžete od těchto sandálů očekávat
stejnou ochranu, jako u konvenční obuvi.

Bosky is a open type of footwear
with a very thin (minimalist) insole. Therefore,
the same protection as in conventional footwear
can’t be guaranteed.

Výrobce nenese zodpovědnost
za zranění způsobené nevhodným
a nepřiměřeným použitím výrobku.

The manufacturer is not responsible
for any injuries caused by inappropriate
use of the product.

