
Vážení zákazníci,
naším cieľom je čo najväčšia spokojnosť užívateľa s výrobkom zakúpených v našej predajnej sieti spoločnosti A3 SPORT s.r.o., a preto si Vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko 
skutočností, o ktorých je potrebné pred zakúpením vedieť. Pri nákupe výrobku je potrebné venovať pozornosť základným podmienkam údržby, ktoré stanovuje výrobca. Sú zná-
zornené grafickým symbolom na etikete, alebo na visačke každého výrobku. Tieto visačky so symbolom nikdy neodstraňujte. 

Návod na údržbu farebných textílií:
•  pred samotným praním odstráňte akýkoľvek materiál z vreciek, zapnite zipsy a suché zipsy
•  používajte len jemné pracie prostriedky, ktoré neobsahujú chlór, nemajú bieliace účinky a sú vyslovene určené pre farebné textílie, dôsledne dodržiavajte dávkovanie pracích 
 prostriedkov odporúčané výrobcom,
•  čistite /perte/, sušte a žehlite /pokiaľ je dovolené-viď symbol ošetrenia na výrobku/ prevrátený potlačou na rubovú stranu,
•  membránové materiály doporučujeme prať samostatne
•  dôsledne dodržiavajte teplotu prania /doporučujeme do 30°C viď symbol ošetrenia na výrobku/,
•  pri ručnom čistení /praní/ používajte zásadne tekuté pracie prostriedky určené pre jemné a farebné prádlo,
•  farebné textílie nikdy nenamáčajte!!!
•  pri použití aviváže /pokiaľ je dovolené-viď symboly ošetrenia na výrobku/ iba prepláchnite - nenechávajte odležať,
•  po praní výrobok krátko odstreďte, zamedzíte tzv. zatečeniu farieb,
•  ak dôjde pri extrémnej námahe k prepoteniu, doporučujeme výrobok po použití ihneď vymáchať v čistej, vlažnej vode /do 30°C/ z dôvodu ochrany farieb pred dlhodobými
 účinkami agresívneho potu. Tento spôsob nenahrádza pranie ani doporučený spôsob ošetrovania, len prispieva k dlhodobej stálosti farieb.

Návod na čistenie „šiltoviek“:
•  používajte len jemné pracie prostriedky, ktoré neobsahujú chlór a nemajú bieliace účinky,
•  po každom použití v mokrom prostredí /dážď a pod./ nechajte výrobok dôkladne vysušiť, neskladujte v mokrom stave,
•  opakované dlhodobé vystavovanie priamemu slnečnému žiareniu /dlhodobé sušenie a pod./ môže spôsobiť vyblednutie.

Návod na čistenie plaviek:
•  po každom použití doporučujeme odev jemne vyplákať v čistej vlažnej vode a následne nechať vyschnúť do sucha, zabránite tak dlhodobému účinku chlóru,
•  opakované vystavovanie priamemu slnku /dlhodobé sušenie a pod./ alebo chlórovej vode môže odev poškodiť,
•  plavky nesmú prísť do kontaktu s drsnými a ostrými materiálmi /drevo, sklo, a pod./,
•  pri praní používajte len jemné pracie prostriedky bez obsahu chlóru a nepoužívajte zmäkčovadlá,
•  skladujte len v suchom stave. 

Návod na čistenie páperových búnd v práčkach:
•  tento druh textílie odporúčame ošetrovať /prať/ samostatne,
•  vložte /vylejte/ do práčky /priamo k bunde/ plné dve odmerky pracieho prostriedku určeného na perie,
•  nepoužívajte zmäkčovadlá,
•  nastavte šetrný prací program /teplota do 30°C/ a krátko odstreďte.

Návod na bežné sušenie páperových búnd:
•  po čistení /praní/ zaveste bundu do dobre vetranej miestnosti,
•  pri sušení nevystavujte bundu priamemu slnečnému žiareniu,
•  počas sušenia niekoľkokrát prevráťte bundu, z dôvodu lepšieho a rýchlejšieho presušenia výrobku,
•  po praní sa môžu vyskytnúť zhluky páperia, ktoré odstránite opakovaným, voľným pretriasaním bundy.

Návod na sušenie páperových búnd v bubnových sušičkách:
•  použite najnižšiu možnú teplotu sušenia /viď symbol ošetrenia na výrobku v oblasti goliera/,
•  dobu sušenia si zvoľte podľa potreby, odporúčame priebežne kontrolovať,
•  pokračujte v sušení dovtedy, kým páperie nebude rovnomerne rozmiestnené a použitý textilný materiál úplne suchý,
•  nenechávajte dlhšie sušiť ako je potrebné,
•  /len rada/ podľa možnosti umiestnite 3 biele tenisové loptičky k vetrovke do sušičky, z dôvodu rovnomerného rozmiestnenia páperia po celej vetrovke,

Skladovanie:
Páperovú bundu skladujte na suchých miestach, mimo dosahu ostrých predmetov.
Upozornenie:
Po každom použití v mokrom prostredí /dážď, sneh a pod./ nechajte bundu vysušiť podľa tohto návodu /bežné sušenie/.

Návod na čistenie zimnej bundy s dutým vláknom:
•  vložte /vylejte/ do práčky /priamo k bunde/ plnú odmerku pracieho prostriedku 
•  nastavte šetrný prací program /teplota do 30°C/ a krátko odstreďte.
•  nepoužívajte zmäkčovadlá,
•  dobu sušenia si zvoľte podľa potreby, odporúčame priebežne kontrolovať,

Návod na čistenie oblečenia s membránou a lyžiarskej bundy s membránou:
Všetky membránové materiály môžte prať v automatickej práčke pri šetrnom programe na syntetiku, pri teplote 30°C. Odporúčame používať len špeciálne tekuté pracie prostriedky 
na membrány, ktoré sú rozpustnejšie ako klasické tekuté pracie prostriedky. Klasické tekuté pracie prostriedky môžu póry membrány upchávať a tým znížiť paropriepustnosť 
membrány. Pri praní v práčke zvoľte jeden až dva plákacie cykly navyše, aby ste výrobok dôkladne zbavili zvyškov pracieho prostriedku. 
Silne znečistené časti odevu je nutné nechať pred praním rozmočiť a preprať ručne jadrovým alebo kokosovým mydlom. Pri ručnom praní materiál silno mechanicky netrite, iba 
ho jemne stláčajte a následne dôkladne preplákajte. Membránové odevy ručne nežmýkajte, ani sa nesnažte odstrániť vodu krútením, mohlo by to poškodiť membránu. Po opratí 
vodu nechajte zo zaveseného odevu stiecť a dosušte ho zavesený pri izbovej teplote.
Ak nechávate oblečenie profesionálne chemicky čistiť, požadujte jeho vyplákanie v čistom destilovanom rozpúšťadle a nástrek impregnácie.

Návod na ošetrenie kožených odevov:
•  mokrý výrobok sušte voľne zavesený na tvarovanom ramienku pri izbovej teplote. Nikdy ho nesušte na slnku, alebo pri tepelnom zdroji!
•  k odstráneniu nečistôt nepoužívajte chemické rozpúšťadlá ani riedidlá (benzín, acetón a pod.)
•  chráňte výrobok pred priamym dlhodobým vystavením na svetle, môže tým utrpieť jeho farba 
•  v prípade, že výrobok potrebujete odložiť na dlhší čas, je vhodné ho vložiť do vzdušného textilného obalu. Výrobky odkladajte zapnuté na tvarovaných ramienkach.
•  výrobky vyžadujú pri uložení dostatočný priestor, aby neutrpela ich forma. 

Doporučená údržba fleesových výrobkov:
Flísové materiály je možné prať v práčke na programe pre syntetiku, pri teplote 30-40°C, podľa symbolu na etikete odevu. Výrobky smiete prať aj bežnými tekutými pracími 
prostriedkami. Použitie tuhých práškov sa neodporúča. Prací prostriedok nesmie obsahovať bielidlá a zjasňovače. Zmäkčovače a aviváže nepoužívame. Bubon práčky nenapĺňajte 
doplna, medzi odevmi v práčke a vrchom bubna by mala zostať aspoň 10-15 cm medzera, aby mali odevy pri praní priestor k pohybu a aby sa syntetické vlákna nepokrčili. Pokiaľ 
nemajú výrobky z flísu nejaké špeciálne aplikácie, väčšinou je ich možné sušiť v sušičke prádla pri nízkej teplote, zvoľte program pre športové odevy. Flísové výrobky  s vlasom 
nie je vhodné žehliť ani na nízkej teplote, nakoľko tlakom žehličky vlas „spľasne“ a tým materiál stráca na svojich izolačných schopnostiach. Ak si myslíte že Váš výrobok predsa 
len nevyhnutne potrebuje vyžehliť, použite buď vertikálnu parnú žehličku, alebo klasickú parnú žehličku s dostatočným tlakovým rázom  pary. Medzi žehličku a výrobok si položte 
tenkú bavlnenú tkaninu. Žehličku len zľahka umiestnite na povrch bavlnenej tkaniny, nepritláčajte a výrobok naparujte. Tlak pary a jej teplota zabezpečia vyžehlenie výrobku. 

Návod na čistenie svetrov, zimných čiapok, šálov s obsahom vlny a bavlny:
•  v prípade potreby čistite /perte/ na šetrnom pracom programe /teplota do 30°C/,
•  používajte len jemné pracie prostriedky určené pre tento druh výrobku,
•  po každom použití v mokrom prostredí /dážď, sneh a pod./ nechajte výrobok dôkladne vysušiť,
•  neskladujte v mokrom stave.

Návod na údržbu rukavíc s GORE-TEX® membránou:
Výrobky z GORE-TEX® u sa udržiavajú podľa pokynov na každom výrobku. Pranie na 40°C. Je možné aj chemické čistenie v „šetrnejšom“ programe. Odporúčame prať v prostri-
edkoch na to určených: pracie kúpele na báze voskov, ktoré výrobok vyperú a zároveň obnovia impregnáciu vrchného materiálu a podšívky (vrchné textílie tak strácajú tendenciu 
na nasávanie vody).

Návod na údržbu funkčnej bielizne:
Pri praní jemnej funkčnej bielizne by nemal byť bubon práčky naplnený úplne po vrch, aby sa syntetické vlákna počas prania príliš nepokrčili. Ak periete bielizeň ručne, vyhnite sa 
intenzívnemu žmýkaniu a krúteniu materiálu z rovnakého dôvodu. Aby sa zachovali funkčné vlastnosti vlákien, nikdy nepoužívajte aviváž! Ak dôjde počas používania k extrémnemu 



prepoteniu výrobkov, odporúčame výrobok po použití hneď vyplákať vo vlažnej vode a tak zabrániť poškodeniu v dôsledku dlhodobého účinku agresívneho potu. Funkčná bielizeň 
môže byt vyrobená z rôznych vlákien, alebo aj ich zmesí, pri údržbe sa preto riaďte symbolmi na etikete. Ak sa Vaša textília nenachádza medzi vyššie uvedenými výrobkami, tak 
dôsledne dodržiavajte symboly ošetrenia, ktoré sú uvedené na štítku.

Piktogramy na štítkoch:

www.a3sport.cz

Niektoré preklady odborných slov:
Gentle tumble dry – sušiť v bubnovej sušičke so šetrným programom
Handwarm ironing – žehliť vlažnou žehličkou 
Do not dry clean – nečistiť chemicky
Keep away from fire – nepribližujte k ohňu – horľavé!!!
Wash this when dirty – prať, keď je tovar špinavý
Wipe  clean with a damp cloth when required – v prípade potreby oprať
/očistiť vlhkou handričkou/
Do not use detergent – Nepoužívejte prací prostriedky /saponáty/ čistiace 
prostriedky
Remove wet items immediately – Ihneď odstrániť mokré predmety
Do not bleach – nebieliť 
Air flow fabric – vzdušná tkanina
Breathability – priedušnosť
Coating – povrchová úprava
Mikrofibre – mikrovlákno
Moisture Management – regulácia vlhkosti
Thermal insulation – tepelná izolácia
Ventilation – vzdušnosť 
Visibility – viditeľnosť
Water protection – ochrana pred počasím
Wind resistence – odolnosť proti vetru

RUNNING – BEH, BEŽECKÝ (takto označený tovar sa používa výhradne na beh)
DANCE – TANEC, TANČOVAŤ (takto označený tovar sa používa výhradne na tancovanie)
YOGA – JÓGA (takto označený tovar sa používa výhradne na jógu)
TRAINING – TRÉNING (takto označený tovar sa používa výhradne na tréning)
FITNESS – KONDÍCIA, ZDATNOSŤ, FORMA (takto označený tovar sa používa výhradne
v športových centrách, posilňovni a telocvični)
TENNIS – TENIS (takto označený tovar sa používa výhradne na tenis)
LIFE STYLE – ŽIVOTNÝ ŠTÝL (takto označený tovar je módny, inšpirovaný rôznym športom)
BASKETBALL – (takto označený tovar sa používa výhradne na basketball)
RETRO – VŠEOBECNÉ OZNAČENIE PRE NIEČO MINULÉHO, ZANIKNUTÉHO, BÝVALÉHO
(takto označený tovar je módny, inšpirované rôznym športom)
MOTORSPORT – OBLEČENIE, OBUV A DOPLNKY INŠPIROVANÉ MOTOŠPORTOM
YOUNG ATHLETE – MLADÝ ŠPORTOVEC
SPORTSWEAR – ŠPORTOVNÉ OBLEČENIE PRE VOĽNÝ ČAS
SPORT STYLE – ŠPORTOVÝ ŠTÝL
ATHLETIC TRAINING – ŠPORTOVÝ TRÉNING
SWIMSUIT, SWIMWEAR – PLAVKY
BODYWEAR, UNDERWEAR – SPODNÉ PRÁDLO
FREE STYLE – VOĽNÝ ŠTÝL
JUST DO IT – JEDNDUCHO TO UROB, „CHOĎ DO TOHO“

Dodržiavanie týchto zásad povedie k Vašej i našej spokojnosti. V prípade nerešpektovania pokynov nemôžeme, bohužiaľ, reklamáciu považovať za oprávnenú. Ďakujem Vám za 
prejavenú dôveru a prajeme veľa športových úspechov. 

Doklad o kúpe uchovajte pre prípad reklamácie. Pre používaním zakúpeného tovaru je vhodné sa zoznámiť s obsahom informačného letáka. Záruka sa nevzťahuje na zmeny vlast-
nosti materiálu, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia či prirodzenej zmeny vlastnosti materiálu alebo na závady a nedostatky  vzniknuté nedodržiavaním 
pravidiel a zásad správneho používania a údržby uvedených v tomto informačnom letáku. 
Postup reklamačného konania je podrobne opísaný v Reklamačnom poriadku predajne, pričom vychádza z príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb.  Občianskeho zákonníka 
a zákona č. 250/2007 Zb. z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Tovar predložený 
na reklamačné konanie musí byť suchý, riadne vyčistený, zbavený akýchkoľvek nečistôt a hygienicky nezávadný. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, 
ihneď po prejavení sa závady  výrobku. Pri používaní vadného výrobku môže dôjsť k zintenzívneniu závady, znehodnoteniu tovaru a môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie. 
Záručná doba je 24 mesiacov. V žiadnom prípade nemožno zamieňať záručnú dobu so životnosťou výrobkov. Životnosť výrobkov je daná spôsobom a intenzitou používania, tzn., 
že intenzívnym používaním môže byť životnosť výrobku kratšia než záručná doba.

Podmienky pre prijatie obuvi do reklamačného procesu:
Reklamáciu možno uplatniť v ktorejkoľvek predajni spoločnosti A3 SPORT, s.r.o. v Slovenskej republike s priloženým dokladom o zakúpení.
Priložený letáčik je súčasťou nákupného dokladu.

Materiály:
Other fibres = Iné vlákna, Cotton = Bavlna, Elastane = Elastan, Lycra = Lycra, Linen = Ľan, Modal = Modal, Polyamide = Polyamid, Acryl = Aktylát, Polyester = Polyester, Polypro-
pylene = Polypropylén, Polyuterhane = Polyuretán, Polyvinyl Chloride (PVC) = Polyvinylchlorid (PVC), Resin = Živica, Viskoze =  Viskóza, Wool = Vlna

BOY - CHLAPEC   BOYS - CHLAPČENKÉ   GIRL - DIEVČA   GIRLS - DIEVČENSKÉ   WOMAN - ŽENA   WOMEN - ŽENY   WOMENS - DÁMSKE   MAN - MUŽ   MEN - MUŽI   MENS - PÁNSKE
INFANT, BABY - BATOĽA   KID, CHILD, LITTLE ONE, YOUNG, BAIRN - DIEŤA




