
Při nákupu výrobků je nutno věnovat pozornost základním podmínkám údržby, které stanoví výrobce. Jsou znázorněny grafickými symboly na etiketě nebo visačce každého výrob-
ku. Tyto visačky se symboly údržby nikdy z výrobku neodstraňujte! Zakoupené zboží je určeno pro konkrétní sportovní aktivity, a je-li používáno k jinému účelu, může být důvodem 
k zamítnutí reklamace. Nesprávný výběr výrobku, nebo nerespektování níže uvedených zásad ošetřování a používání, může způsobit jeho poškození, které nemá charakter vady, 
na které se vztahuje odpovědnost za vady. Zboží není předeprané – možnost pouštění barvy po jednom až dvou vyprání dochází k ustálení barev.

Návod na údržbu sportovních tašek, kabelek a batohů:
• v případě nutnosti omyjte výrobky molitanovou houbičkou namočenou v mýdlové vodě o teplotě max. 30°C následně omyjte výrobek houbičkou namočenou v čisté vodě.
• neperte v pračce!
• k čištění zásadně nepoužívejte organická rozpouštědla nebo jiné chemikálie, ani čistící prostředky, obsahující brusné částice
• výrobky nepřetěžujte!
• vyvarujte se přenášení předmětů s ostrými hranami
• u výrobků z koženkového materiálu se vyvarujte dlouhodobějšímu vystavování mrazu, či přímému slunečnímu záření
• kabelky či tašky používejte tak, aby nedocházelo k rychlému opotřebení, znečištění nebo mechanickému poškození tzn. odření, obarvení, roztržení, zvlhnutí i promáčení.
• taška, která je vyrobena z bavlny (přírodní materiál), jejíž barva může pouštět do jiných materiálů a naopak.

Doporučená zátěž u tašek:  XL = cca 30 kg  L = cca 20 kg  M = cca 10 kg  batohy = 5-8 kg dle velikosti výrobku

Kabelky syntetické:
Údržba syntetické kůže je nenáročná. K údržbě stačí pouze navlhčený hadřík, kterým případné nečistoty z kabelek odstraníte. V případě, že Vám kabelka navlhne, ať už díky dešti 
či z jiného důvodu, nechte kabelku jednoduše vyschnout, stejně jako např. deštník, ale pozor, ne na topení či v jeho blízkosti. Pokud chcete udržet kabelku krásně lesklou, je velmi 
vhodné použít čistící prostředky, které obsahují karnaubský vosk, jež má silnou schopnost přilnutí k povrchu, v žádném případě však na povrchu kabelky nevytváří mastný film, 
kterým byste se mohli znečistit. Díky tomuto vosku se jemné povrchové škrábance zacelí a kabelka získá původní lesk a zpět své syté barvy.
Dalším důležitým faktorem, kterým ovlivníte životnost kabelek, je skutečnost, zatěžování - uch. Jedná se o módní kabelky, nikoliv o nákupní či školní tašky. Nosnost kabelek se 
pohybuje okolo 1 - 1,5 kg. Přetěžování kabelek může vést až k vytržení uch z kabelky či popraskání ekokůže kolem uch či zipu. Přirozené stárnutí syntetického materiálu nebo 
koženky, eko-kůže (různé projevy blednutí, popraskání, rozměrové změny, vytahání, tuhnutí, křehnutí) není vadou materiálu a nelze jej zaměňovat s jeho životností.

Kabelky z lakované usně:
Useň s hladkým, lesklým povrchem, který je docílen lakovou úpravou usně. Povrch je velmi choulostivý na mechanické poškození, chemické vlivy, promáčení a mráz.
V případě přetíženosti výrobku může dojít k poškození držadel, švu apod.!

Plavecké brýle:
Plavecké brýle jsou choulostivé na mechanické poškození a poškrábání. Měli bychom je uchovávat v pevném pouzdře. Zvláště citlivé jsou vnitřní antireflexní a protizamlžovací 
vrstvy. Po každém použití bychom měli brýle opláchnout čistou studenou vodou a nechat vyschnout. V žádném případě nevysušovat otíráním.

Podložka na Jógu:
Výrobek je určen jako podložka na cvičení.

Údržba:
• výrobek nevystavujte vysokým teplotám, přímému slunečnímu svitu.
• nepoužívejte ostré předměty na podložce, může dojít k poškození - proříznutí, natržení.
• na takto poškození výrobek se záruka nevztahuje.
• podložku lze ošetřit vlažnou vodou.
• na čištění nepoužívejte rozpouštědla a žádné jiné agresivní prostředky.

Návod na použití sportovních lahví:
Před prvním použitím lahev a uzávěr důkladně umyjte teplou vodou. Lahve jsou vhodné i pro ovocné šťávy a isotonické nápoje. Lahev přenášejte ve svislé poloze. Ve vodorovné 
poloze může z lahve unikat tekutina. Lahve nejsou vhodné pro dlouhodobé uchování nápojů (doporučená doba uchování nápoje je do 12 hodin). Plňte lahve ideálně 2 - 3 cm pod 
hrdlo. Nepoužívejte lahve v mikrovlnné troubě, pro vaření nebo hluboké zmrazování. Lahve můžete umístit do chladničky. Buďte opatrní při používání teplých nápojů (výrobce 
doporučuje max. 40 stupňů). Nevystavujte lahev přímému ohni a vysokému žáru. Mytí lahví v myčce výrobce nedoporučuje. Doporučuje ruční mytí. Po použití stačí lahev důkladně 
vypláchnout teplou vodou, při silnějším znečištění (např. pokud v lahvi nápoj zapomenete po několik dní nebo při vzniku čajové sedliny) použijte plastový kartáč. Nezapomeňte 
zároveň vždy umýt všechny části uzávěru a vše nechat vyschnout. Nepoužívejte k mytí kovové pomůcky (drátěnky atd.).

Plavecké čepice:
Čepici okamžitě po použití vymáchat ve studené vodě a z venkovní i vnitřní strany vysušit ručníkem. Po důkladném vysušení, aby čepice byla i nadále v ideálním stavu, je vhodné 
čepici po obou stranách posypat talkovým práškem. Čepici nevystavujeme přímému působení slunečních paprsků. Jakýkoliv kontakt s ostrými předměty, např. sponkami do vlasů 
anebo nehty může způsobit poškození čepice.

Opasky:
kožený materiál
• již před prvním nošení použijte impregnaci.
• vyvarujte se úplného promoknutí
• nikdy nenechávejte u tepelného zdroje nebo na slunci
• nepoužívejte na znečistění tvrdá rozpouštědla (benzín, aceton, odlakovač, apod.)
• useň se může při delším působením tlaku vašeho těla vytáhnout
• případné skvrny nelze odstraňovat lokálně

syntetický materiál
Na rozdíl od přírodní kůže se eko kůže vyrábí z umělého materiálu. Eko kůži (umělou kůži) tvoří dvě odlišné vrstvy. Spodní vrstvu tvoří bavlněný úplet, vrchní část se vyrábí z 
polyuretanu. Umělá kůže se tedy svým složením zcela odlišuje od kůže pravé. Na druhou stranu svým vzhledem jsou od sebe v podstatě k nerozeznání. Snadno se čistí, stačí 
měkký bavlněný hadřík lehce navlhčený vodou. Pro odstranění nečistot se doporučují jemné kruhové pohyby a následně utřít do sucha. Klasickou gumou lze odstranit skvrny od 
pera, tužky či fixu. Materiál ošetřujte pouze výrobky přímo určené na eko kůži či koženku. Na čištění nepoužívejte krémy, vosky, spreje, prostředky na čištění přírodní kůže, bělidla, 
rozpouštědla, amoniak a chemické prostředky používané v domácnosti. Jejich použití může způsobit tuhnutí a praskání materiálu a také změnu barvy či lesku povrchu výrobku. 
Materiál nevystavujte nadměrné vlhkosti nebo prachu. Materiál se nesmí dotýkat teplých ploch, např. radiátoru, krbu. Chraňte materiál před přímým a dlouhotrvajícím působením 
slunečního svitu (může vyblednout). Přirozené stárnutí syntetického materiálu nebo koženky, eko-kůže (různé projevy blednutí, popraskání, rozměrové změny, vytahání, tuhnutí, 
křehnutí) není vadou materiálu a nelze jej zaměňovat s jeho životností.

textilní materiál
Textilní část se může prát na 30°C.

Návod k údržbě peněženek:
• v případě nutnosti ošetřujte výrobek molitanovou houbičkou namočenou v mýdlové vodě /teplota vody nesmí překročit 30°C/
• následně umyjte výrobek molitanovou houbičkou namočenou v čisté vodě /teplota vody nesmí překročit 30°C/
• neprat v pračce,
• k ošetření nepoužívejte organické rozpouštědla, či jiné chemikálie, nebo jiné čistící prostředky obsahující brusné částice.

Výrobky s aplikovanými ozdobami, ozdoby, gumičky do vlasů, tkaničky, ozdoby na tkaničky:
Vyvarujte se mechanickému poškození!!!

Odznáčky Jibbitz na obuv Crocs:
Jejich připevnění je velmi snadné. Ozdobu jednoduše připnete zasunutím klipsu na obuv. V některých odznáčcích Jibbitz jsou LED diody s dlouhou životností, které začnou blikat 
při detekci pohybu. U ozdoby Jibbitz ZAP byla použita nová technologie Zappar, což ve spojení s chytrým telefonem a bezplatnou aplikací Zappar, vykouzlí nádherný 3D pohled 
na Váš odznáček. Můžete sledovat jeho pohyb, dále pak dokážete měnit barvy dle Vašeho přání. Nová 3D technologie Aplikace Zappar zdarma ke stažení pro iOS a Android Crocs 
ozdoba Jibbitz ZAP.
Vyvarujte se mechanickému poškození,vodě a přímému slunečnímu záření!!!
Potítka, čelenky:
• dobře absorbují vlhkost
• snadná údržba, pereme na 30°C
• vyvarujte se mechanickému zatržení

Údržba ručníků:
Jedním z problémů ručníků je, že mají tendenci ztrácet barvu. Perte proto ručníky se stejnými nebo podobnými barvami, abyste zabránili nadbytečnému zabarvení ostatního prádla. 
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Na rozdíl od přírodní kůže se eko kůže vyrábí z umělého materiálu. Eko kůži (umělou kůži) tvoří dvě odlišné vrstvy. Spodní vrstvu tvoří bavlněný úplet, vrchní část se vyrábí z 
polyuretanu. Umělá kůže se tedy svým složením zcela odlišuje od kůže pravé. Na druhou stranu svým vzhledem jsou od sebe v podstatě k nerozeznání. Snadno se čistí, stačí 
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křehnutí) není vadou materiálu a nelze jej zaměňovat s jeho životností.



Navíc, bílé ručníky by vždy měly být prány samostatně. Použijte citrónovou šťávu místo odbarvovače, protože bělidlo poškozuje tkaninu. Staré ručníky také mohou být méně 
absorpční, to je způsobeno praním v tvrdé vodě nebo nadměrným používáním pracích prostředků a aviváže. Aviváž vlákna obalí a ty pak ztrácejí svou schopnost pohlcovat 
vodu. Zkuste staré ručníky vyprat s octem, ten pomůže odbourat usazeniny z ručníku. Pokud máte problémy se zápachem ručníků, zkuste je vyprat v jedlé sodě. Perte ručníky v 
teplé vodě s podobnými barvami a nepřeplňujte pračku. Po skončení pracího cyklu ručníky protřepte. Nejlepších výsledků dosáhnete se sušičkou na mírný stupeň. Pravidelně své 
ručníky obměňujte, prodlouží to jejich životnost. Ujistěte se, že ručníky nezůstávají v extrémně vlhkém prostředí. Pokud máte v koupelně často vlhko, sušte ručníky venku nebo v 
sušičce každých několik dní a vyperte je aspoň jednou týdně.

Neoprenové čelenky:
• vzhledem k pórovité struktuře materiálu se v něm často udržuje nečistota a bakterie.
• na vyprání neoprenu použijeme šampon určený speciálně na údržbu tohoto materiálu.
• neopren napěníme tímto šamponem a poté dobře vymácháme.
• teplotu vody volíme vždy dle štítku.
• neopren neperte v pračce, nesušte v sušičce.
• po vyprání necháme neopren dobře vyschnout a sušíme ho ideálně naruby.
• nenechávejte neopren sušit na přímém slunci - barvy rychle vyblednou!

Pouzdra na tablet a mobil:
Syntetické: údržba syntetické kůže je nenáročná. K údržbě stačí pouze navlhčený hadřík, kterým případné nečistoty ze zboží odstraníte. U výrobků z koženkového materiálu se 
vyvarujte dlouhodobějšímu vystavování mrazu, či přímému slunečnímu záření.
Plastové: údržba plastu je nenáročná. K údržbě stačí pouze navlhčený hadřík, kterým případné nečistoty ze zboží odstraníte. Chraňte před mechanickým poškozením. Nepoužívejte 
k mytí kovové pomůcky (drátěnky atd.).

Fitness rukavice:
• jsou nepostradatelnou součástí cvičení v posilovně.
• pomáhají zlepšit úchop činek, posilovacích strojů nebo na hrazdě, chrání dlaň před mozoly a oděrkami a také dobře zpevňují zápěstí.
• důležité funkční prvky pro výběr rukavic jsou omotávka zápěstí, prodyšnost, střih a síla materiálu na dlani.
• po každém použití nechte rukavice vyvětrat
• pokud nemáte rádi solí ztvrdlé rukavice, které už na ruce nedrží tak, jak by měly, pak se nebojte je vyprat.
• rukavice pereme pouze v ruce na 30°C
• rukavice namočte, potřete je mýdlem (nepoužívejte prací prášky, ale pouze mýdlo na ruce atp), následně je pouze vymáchejte ve vodě, aby se mýdlo a nečistoty vymyly.
• rukavice položte na ručník, druhým ručníkem je přikryjte a snažte se tím vysát maximální množství vody.
• rukavice v žádném případě neždímejte!
• rukavice je možné takto prát tolikrát, kolikrát je zapotřebí.
• při sušení dbejte na to, aby rukavice nebyly na přímém slunci.
• mezi jednotlivými tréninky musí být rukavice vždy naprosto suché.

www.a3sport.cz

Některé překlady používané u textilního zboží:
Gentle tumble dry – sušit v bubnové sušičce se šetrným programem
Handwarm ironing – žehlit vlažnou žehličkou
Do not dry clean – nečistit chemicky
Keep away from fire – Nepřibližujte k ohni – hořlavé!!!
Wash this when dirty – Perte, když je zboží špinavé.
Wipe clean with a damp cloth when required – V případě potřeby otřete/
očistěte vlhkým hadříkem.
Do not use detergent. – Nepoužívejte prací prostředky/saponáty/
čistící prostředky
Remove wet items immediately. – Vlhké/mokré části ihned vyjměte
Do not bleach – nebělit
Air flow fabric – vzdušná tkanina
Breathability – prodyšnost
Coating – povrchová úprava
Mikrofibre – mikrovlákno
Moisture Management – regulace vlhkosti
Thermal insulation – tepelná izolace
Ventilation – vzdušnost
Visibility – viditelnost
Water protection – ochrana před počasím
Wind resistence – odolnost proti větru

RUNNING – BĚH, BĚŽECKÝ (veškeré takto označené zboží se používá výhradně na běh)
DANCE – TANEC, TANČIT (veškeré takto označené zboží se používá výhradně na tancování)
YOGA – JÓGA (veškeré takto označené zboží se používá výhradně na jógu)
TRAINING – TRÉNINK (veškeré takto označené zboží se používá výhradně na trénink)
FITNESS – KONDICE, ZDATNOST, FORMA (veškeré takto označené zboží se používá 
výhradně ve sportovních centrech, posilovnách a tělocvičnách
TENNIS – TENIS (veškeré takto označené zboží se používá výhradně na tenis)
LIFE STYLE – ŽIVOTNÍ STYL (veškeré takto označené zboží je módní, inspirované různými sporty)
BASKETBALL – KOŠÍKOVÁ (veškeré takto označené zboží se používá výhradně na košíkovou)
RETRO – OBECNÉ OZNAČENÍ PRO NĚCO MINULÉHO, ZANIKLÉHO, BÝVALÉHO (veškeré 
takto označené zboží je módní, inspirované různými sporty)
MOTORSPORT – OBLEČENÍ, OBUV A DOPLŇKY INSPIROVANÉ JEZDCI MOTOSPORTU
YOUNG ATHLETE – MLADÝ SPORTOVEC
SPORTSWEAR – SPORTOVNÍ OBLEČENÍ PRO VOLNÝ ČAS
SPORT STYLE – SPORTOVNÍ STYL
ATHLETIC TRAINING – SPORTOVNÍ TRÉNINK
SWIMSUIT, SWIMWEAR – PLAVKY
BODYWEAR, UNDERWEAR – SPODNÍ PRÁDLO
FREE STYLE – VOLNÝ STYL
JUST DO IT – PROSTĚ TO UDĚLEJ, „JDI DO TOHO“

Místo a způsob uplatnění reklamace:
Zákazník může uplatnit reklamaci osobně v kterékoliv prodejně A3 SPORT v ČR, či zaslat přímo na adresu reklamačního oddělení. Nákup reklamovaného zboží v prodejně A3 SPORT 
prokazuje zákazník nákupním dokladem, který obdrží zároveň se zbožím. K reklamaci je třeba předložit doklad o zakoupení - paragon, či jiný doložitelný doklad (např. výpis z účtu, 
výjezd z terminálu či udání přesného dne a místa nákupu) k prokázání skutečnosti, že nákup byl proveden v síti prodejen A3 SPORT s.r.o.
Posouzení oprávněnosti reklamace a její případné vyřízení trvá nejdéle 30 dní od uplatnění reklamace, nedohodnou-li se obě strany jinak. Za vadu nelze považovat změnu zboží, 
která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání, nevhodného zásahu, či důsledkem zdravotních anomálií. Záruka se tedy vztahuje pouze na závady 
způsobené vadou materiálu, popř. špatnou výrobní technologií.
Životnost zboží je dána způsobem a intenzitou užívání, tzn. intenzivním užíváním může být životnost zboží kratší než záruční doba. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu 
se životností výrobku!!! V zájmu uživatele je třeba defekt hlásit ihned, kdy je možno běžnou opravou zabránit většímu poškození zboží. Případné prodlení při pokračujícím užívání 
zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

DANCE
RUNNING – sušit v bubnové sušičce se šetrným programem

– V případě potřeby otřete/– V případě potřeby otřete/

 – Nepoužívejte prací prostředky/saponáty/

 – Vlhké/mokré části ihned vyjměte – Vlhké/mokré části ihned vyjměte




