
FOTBALOVÉ ZBOŽÍ

Vážení zákazníci, naším cílem je co největší spokojenost uživatele se zbožím, zakoupeným v našich obchodech, proto 
si dovolujeme upozornit na několik skutečností, o kterých je dobré vědět. Správný výběr velikosti a tvar obuvi: při výbě-
ru obuvi dbejte na to, aby zvolená velikost přesně odpovídala potřebám Vašich nohou. Zvolte si pečlivě typ boty podle 
tvaru a šířky Vašeho chodidla, výšky klenby, nártu a tvaru patní kosti. Noha musí být fixována, aby nedocházelo k pohy-
bu nohy v botě a následně k poškození podšívek vnitřní stélky. Délka vnitřního prostoru obuvi – velikost – má být delší 
než délka chodidla, prsty by se neměly dotýkat vnitřní strany špičky (tzv. nadměrek). Po návratu domů si obuv ještě 
jednou v klidu přezkoušejte. Nejpozději do 14 dnů od zakoupení můžete nepoužitou obuv, originálně zabalenou vyměnit 
za jinou velikost popř. za jakékoliv jiné zboží. Nevhodně zvolený typ obuvi nemůže být důvodem k pozdější reklamaci.

Údržba kopaček:
Pro delší životnost zajistíte správným výběrem vnější podešve pro příslušný povrch:
Soft Ground SG  = měkký a velmi měkký přírodní povrch
Firm Ground FG  = suchý přírodní povrch
Hard Ground HG  = velmi tvrdý, suchý povrch a škvárová hřiště
Turf TF, TT  = tvrdá hřiště, umělá tráva
In Door IN, IC, IT  = hala-pouze hladké povrchy
J.  = dětská obuv           

1. Hrubé nečistoty odstraníme vlhkým hadříkem, namočeným ve vlažné, mýdlové vodě.
2. Boty po umytí nechte sušit přirozeně, vyplňte je novinovým papírem (dobře saje vlhkost). Boty uložte na suché
 místo, ne blízko radiátoru, u zdroje přímého tepla, na slunci apod. Povrch musí usychat pozvolna - zevnitř ven,
 jinak může dojít k popraskání a zatvrdnutí povrchu, tím se také sníží životnost obuvi.
3.  Kopačky, s výjimkou látkové obuvi, promazávejte po každém použití krémem k tomu určeným (u značky Adidas
 doporučujeme krémem Baranne).
4.  Při uchovávání bot můžete napnout na napínák. Tím si obuv zachová originální tvar.
5.  Zvláštnost kopaček z pravé kůže: používáním bot někdy dojde ke vzniku malé trhlinky mezi vnější podešví
 a materiálem svršku. Jedná se o normální opotřebení kopačky, které nebrání v užívání.
6.  Skluz je mechanické poškození - vzniklý sedřením vrchního materiálu, např. při hře, odírání jedné boty o
 druhou, či přišlápnutím obuvi jiným hráčem. Nemůže být uznán jako oprávněná reklamace.
  
Vyvarujte se:
Praní bot v pračce!!!
Vlhkou obuv nevkládejte do tašek, batohů, sáčků či igelitových tašek.
Nemažte indulonou.
Nesušte u zdrojů tepla a na přímém slunci.

Na umělé povrchy a trávníky 3. a 4. generace se používá P O U Z E fotbalová obuv s turfovou podešví, nebo 
kopačky typu AG.
(dodržováním tohoto doporučení od výrobce předejdete možným reklamacím)

Návod ke správné údržbě brankářských rukavic:   
Ujistěte se prosím, zda velikost rukavic odpovídá velikosti Vaší ruky a utáhněte pásek, popř. suchý zip tak, aby 
rukavice seděly, jak je žádoucí.
Skladujte v suchu a chladu.
Perte opatrně ve vodě max. 30°C teplé - ručně! Nepoužívat agresivní prací prostředek.
Neperte v pračce!!!
Doporučujeme sušit výrobek při pokojové teplotě. Nesušte na radiátorech, nebo v  jejich těsné blízkosti u zdrojů 
sálajících teplo, na slunci atp.
Chraňte před mechanickým poškozením, vyvarujte se styku s drsným materiálem,např. škvárou atp.
Povrch tohoto výrobku poskytuje dokonalou přilnavost k míči, absorbuje nárazy směřující proti dlani.
Měkká latexová pěna se bude časem zhoršovat, jedná se o běžné opotřebení, které nemá vliv na kvalitu výrobku.
Rukavice měňte, když je dlaň zcela vydrolená.
Sušte dlaněmi odděleně.
Doporučujeme: před použitím rukavici navlhčit, houba absorbuje vodu a má tak lepší vlastnosti.

Návod na ošetřování fotbalového míče:
K výrobě míčů jsou převážně používány materiály známé jako PU (polyuretan) a PVC (polyvinylchlorid).
Vnější obal fotbalového míče je vyroben buď z přírodní nebo syntetické kůže. Ačkoli je dostatečně pevný, aby vydržel 
kopání opakovaně, je přesto tento materiál citlivý na ostré předměty a drsné povrchy.
Používejte svůj fotbalový míč jen na trávě, rašelině, nebo umělé hrací ploše.
Nikdy nepoužívejte míč na kterém Vám záleží na betonu, štěrku či asfaltu. Tyto drsné povrchy způsobí škrábance 
a zrychlené opotřebení vnějšího povrchu fotbalového míče.
Vyhněte se kopání do míče opakovaně proti zdi a jiným překážkám, které mohou míč poškodit.
Míče je nutno hustit vždy pouze jehlou, nikdy ne přetlakem, protože by došlo k utržení ventilku. Nové míče nemají 
hned po nahuštění ideální tvar ani velikost.
Proto je potřeba míče před prvním použitím nahustit na tlak asi 0,8 Bar a ponechat několik hodin v klidu.
Míč mezi tím získá svůj správný tvar a velikost.
Nikdy nové, dosud nepoužívané míče nehustěte na více než doporučených 0,8 Bar, max. snad s výhradou 1,0 Bar.
Pokud nový míč přehustíte ve snaze získat ihned ideální tvar a velikost je téměř jisté, že takto nárazově přehuštěný 
míč v průběhu používání povolí a nežádoucně zvětší svůj objem.
Tento jev je většinou provázen s roztahováním materiálu a následným praskáním jeho lícové vrstvy, při současném 
zařezávání švů do jednotlivých dílů.
Na takto zničené míče se nevztahuje záruka. Před prvním huštěním doporučujeme kápnout do ventilku kapku oleje.
Zlepšíte tím parametry ventilku, zabráníte nadměrnému upouštění míče a ulehčíte pronikání jehly, čímž ochráníte 
ventilek před utržením.
Před každým dalším huštěním jehlu navlhčete.
Míče hustěte na doporučený tlak, nikdy je nepřefukujte - může dojít k neopravitelnému poškození na které se 
nevztahuje záruka.
Pokud jsou míče po použití špinavé, k jejich ošetření používejte pouze vlažnou mýdlovou vodu.
Nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla, saponáty atd.
V případě že jsou míče mokré, nesušte je na přímých zdrojích tepla, ale při pokojové teplotě.
V žádném případě neskladujte mokré, či vlhké míče.
Pokud se dostalo bahno hluboko mezi švy, je třeba nechat fotbalový míč zaschnout a pak vyčistit štětcem nebo 
i starým zubním kartáčkem.
Nepoužívejte žádné oleje, vosk ani vodoodpudivé spreje.
K napumpování používejte jen přiložené speciální jehly na míč.
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Vlhký míč nevystavujte přímému horku, teplu, ani mrazu, pouze ho nechte uschnout na vzduchu.
Po každé hře vyfoukněte zlehka svůj míč, zmírní to tlak na prošití a lepení, čímž se zvýší životnost míče.
Nezapomeňte vždy nafouknout na správný tlak před každým dalším použitím.
Futsalový míč používejte pouze na vnitřní hladké povrchy!!!

Návod na ošetření štulpen:
Dodržujte pokyny o údržbě od výrobce podle symbolů údržby.
Neperte ponožky společně s chrániči nebo brankářskými rukavicemi.
Nechoďte na hrubém povrchu, zabraňte kontaktu s ostrými předměty - zabráníte tak vytahání oček z pleteniny.

Kapitánské pásky:
Perte ručně při maximální teplotě (do 30°C), vyvarujte se kontaktu s ostrými předměty - zabráníte tak vytahání 
oček z pleteniny.

Návod na ošetření chráničů:
Skladujte v chladu a suchu.
Neperte v pračce!!!
Perte ručně při maximální teplotě (do 30°C), v mýdlovém roztoku.
Sušte při pokojové teplotě, nesušte u přímých zdrojů tepla.
Nepoužívejte na jiné sporty, jen fotbal.
Pokud dojde k poškození výrobku, nepoužívejte ho. Ztráta jeho ochranných vlastností může vést k úrazu.

Návod na ošetřování míče na americký fotbal:
Míče se nedoporučuje vystavovat enormním teplotám, např. v rozpáleném autě, kde teplota může dosáhnout vyso-
kých hodnot, či přímému kontaktu míče s topením.
Míče nenechávat dlouhodobě vystavené přímému sluníčku.
Čistotu míče lze udržovat občasným umytím vlažnou vodou za použití běžného mýdla.
Míč je nutno řádně omýt a odstranit veškeré zbytky mýdla, posléze otřít a nechat volně doschnout.
V žádném případě nesušit fénem či jinými horkovzdušnými spotřebiči.
Na mytí míčů se také výslovně nedoporučuje používat žádných drastických saponátů, benzínu či jiných rozpouštědel.

Některé překlady anglických názvů a terminologie:
Advice: please be aware that sliding too fast across indoor floors could cause friction burns where floor, suit and skin meet.
Prosíme, buďte opatrní při sálových sportech! Při prudkém a rychlém pádu na podlahu může dojít v místě styku pokožky s  tkaninou 
ke spálení kůže.
Studs tighten
Utáhnout kolíky.
Studs are inserted at light pressure during manufacturing process. Please tighten thoroughly prior to use.
Kolíky jsou montovány mírným tlakem během výroby. Prosím, utáhněte před použitím.
Important: Please ensure that studs are firmly tightened before each wear. Note: do not overtighten.
Důležité: Před každým nasazením obuvi zkontrolujte řádné dotažení kolíků. Poznámka: kolíky nedotahujte příliš, hrozí stržení závitů.

PIKTOGRAMY - POUŽITÉ MATERIÁLY

Místo a způsob uplatnění reklamace:
Zákazník může uplatnit reklamaci osobně v kterékoliv prodejně A3 SPORT v ČR, či zaslat přímo na adresu rekla-
mačního 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, nedohod-
nou-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 (patní výrůstky, vadný došlap apod.). Záruka se tedy vzta-
huje 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.
ZÁRUKA SE VZTAHUJE:
- záruka se vztahuje na  vady, které vznikly v  průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby popřípadě 
 technologického postupu (tyto vady se zpravidla projeví již při krátkodobém používání zboží a to do 6-ti měsíců 
 od zakoupení zboží).
ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE:
-  změnu zboží v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu
-  veškerou změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeném obvyklým 
 užíváním, nesprávným užíváním a neodborným zásahem
-  mechanicky poškozené zboží a jeho části
-  opotřebení zboží v důsledku nevhodného výběru a užití
-  zboží u kterého byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením zboží
-  na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přírodní useň, nebo 
 nerovnoměrnou barevnou strukturou podešve

Prosíme, buďte opatrní při sálových sportech! Při prudkém a rychlém pádu na podlahu může dojít v místě styku pokožky s  tkaninou 
Advice: please be aware that sliding too fast across indoor floors could cause friction burns where floor, suit and skin meet.
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Studs are inserted at light pressure during manufacturing process. Please tighten thoroughly prior to use.
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Kolíky jsou montovány mírným tlakem během výroby. Prosím, utáhněte před použitím.
Important: Please ensure that studs are firmly tightened before each wear. Note: do not overtighten.
Důležité: Před každým nasazením obuvi zkontrolujte řádné dotažení kolíků. Poznámka: kolíky nedotahujte příliš, hrozí stržení závitů.
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