Vážení zákazníci,
dovolte nám, abychom Vám poskytli několik rad a doporučení jako
návod k užívání a ošetření zakoupené obuvi. Správné ošetřování
a pečlivá údržba prodlužují životnost. Dodržování níže uvedených
zásad zajistí Vaši spokojenost se zakoupeným výrobkem.
• Při výběru pečlivě zvažte účel, k němuž bude obuv převážně
používána, jaké vlastnosti by Vámi vybraný model měl splňovat
a v jakých podmínkách jej hodláte používat.
• Pro pohodlí chůze dbejte na to, aby zvolená velikost a typ
obuvi přesně odpovídali potřebám Vašich nohou, zejména
tvaru chodidla s ohledem na délku a šířku, výšku klenby, výšku
nártu a tvaru patní kosti. Sportovní obuv je nutné zvlášť pečlivě
vyzkoušet. Nevhodně zvolený typ či velikost obuvi nemohou být
důvodem k pozdější reklamaci.
• Obuv nazouvejte a vyzouvejte rozvázanou, používejte obouvací
lžíci, abyste zabránili polámání opatku v patní části. Často jí
střídejte, používejte způsobem a v prostředí odpovídajícím její
účelovosti. Vyvarujte se rozmáčení usňové obuvi poškozující
vzhled povrchové úpravy a deformující tvar obuvi.
• Obuv užívejte vždy řádně zašněrovanou, aby nedocházelo
k pohybu chodidla v botě a tím k poškození podšívky v patní části.
Tkaničky mějte vždy zavázané až do posledního otvoru.
• Téměř každá useň je barvena do žádoucího odstínu.
Při nadměrném pocení nohou nebo provlhnutí může dojít
ke zbarvení ponožek.
• Pro přírodní useň je charakteristická nerovnoměrná kresba líce
a částečná rozdílnost povrchu.
• Záruka výrobku se vztahuje jen na jakost, výrobní vadu nebo
nekompletnost, ne na běžné opotřebení (např. patníky musí
být vyměněny ihned, jakmile jsou ochozeny). Nelze zaměňovat
záruční dobu se životností výrobku. Při zjištění závady uplatněte
reklamaci bez zbytečného odkladu.

Návod na ošetření a udržování jednotlivých druhů obuvi:
1. Hladká useň – povrch zbavte nečistot vhodným kartáčkem, měkkým hadříkem, případně
vlhkou houbou. Suchou useň lehce nakrémujte a vyleštěte textilem. Používejte krémy určené
na usňovou obuv, téměř univerzální použití mají směsné krémy. K oživení vzhledu bez leštění
lze použít samolešticí emulze. Hladké i vlasové usně doporučujeme před prvním použitím
impregnovat k docílení vyšší vodoodpudivosti povrchového materiálu.
2. Vlasová useň (velur, nubuk) – povrch jemně kartáčujte bez vydírání vlasu, nebo ošetřete
měkkou bílou mazací pryží nebo krepou, dále lze použít k tomu určené čisticí prostředky.
K barevnému oživení povrchu slouží speciální barvy na tyto materiály. Vlasová useň se nikdy
nekrémuje.
3. Laková useň – je choulostivá na mechanické poškození (odření), chemické vlivy, rozmáčení
a teploty pod bodem mrazu. Běžné nečistoty a prach odstraňte měkkým hadříkem za sucha
nebo mokra. K ošetřování lakové obuvi slouží krémy a čisticí prostředky na lakové usně.
4. Mazaná useň – je vhodné ošetřit k tomu určenými mazadly a oleji, tím se nahradí úbytek tuků
z usně, změkčí se, zvláční a naimpregnuje. Ošetření provádějte vždy jen u suché obuvi. Velmi
světlé usně obvykle po aplikaci mazadel mírně ztmavnou.
5. Plast, koženka a poromery – povrch čistěte vodou a po opláchnutí vytřete měkkým, suchým
hadříkem. Na obuv z těchto materiálů se nesmějí používat běžné krémy a leštidla!
6. Pryžová obuv (gumáky, galoše, přezůvky) – umývejte vlažnou vodou a následně nechte
volně oschnout. Vnitřní část udržujte v dobrém stavu pravidelným volným vysoušením potu
a střídáním vložek.
7. Textil – čistěte jemným kartáčováním a podle druhu textilu a povahy znečištění také vytíráním
za vlhka. Doporučujeme impregnovat a čistit k tomu určenými prostředky.
8. Do uzavřené, hlavně usňové obuvi po vyzutí užívejte napínáky pro udržení tvaru a zabránění
deformace obuvi.
9. Usňová, textilní a obuv ze syntetických materiálů s konfekčním šitím není vodotěsná!
Promáčená obuv se nesmí sušit v kontaktu ani v bezprostřední blízkosti tepelných zdrojů!
Nejvhodnější je sušení mokré obuvi vyložené papírem při pokojové teplotě.
10. Pozor – některé výrobky vyžadují zvláštní způsob údržby a užití, na což je uživatel upozorněn
speciálním (nikoliv jen tímto obecným) návodem. V případě nejasností ohledně použitých
materiálů a způsobu péče o obuv se laskavě obraťte na prodejce obuvi.
11. Před každým použitím krémů, čistících a impregnačních prostředků na obuv ověřte, zda je
výrobek vhodný na daný druh obuvi. Dodržujte pokyny výrobců těchto prostředků. Obuv
nesmí být nikdy prána v pračce!
12. Pro Vaši informaci uvádíme závěrem přehled piktogramů užívaných pro označení materiálů
používaných na obuv:

Vážení zákaznicí, dovolte nám, abychom vám poskytli několik rad a doporučení,
které vám pomohou s ošetřováním zakoupeného textilu. Dodržování níže
uvedených rad a správný výběr textilu podle aktivity, na kterou je určený, vám zaručí
dlouhodobou spokojenost se zakoupeným zbožím.
Překlad používaných termínů:
HAND WASH ONLY – pouze ruční praní
DO NOT MACHINE WASH – neprat v pračce
WASH SEPARATELY – prát odděleně
WASH INSIDE OUT – prát po rubové straně
WASH IN COLD WATER – prát ve studené vodě
WASH DARK COLOURS SEPARATELY – barevné prádlo perte odděleně od bílého
WASH AS COTTON – prát jako bavlněné prádlo
DO NOT BLEACH – nebělit
DRY CLEAN – chemicky čistit
WATERPROOF – odolné proti vodě
KEEP AWAY FROM FIRE – chránit před otevřeným ohněm
DO NOT IRON – nežehlit
IRON ON REVERSE SIDE – žehlit po rubové straně
DO NOT IRON DESIGN, PRINTING, BADGE – nežehlete přes potisk
DRY FLAT – sušit ve vodorovné poloze
TUMBLE DRY WITH TENNIS BALLS – do bubnové sušičky před započetím sušícího
programu vložte tenisové míčky
DO NOT TUMBLE DRYAT HIGH TEMPERATURE – nesušte v bubnové sušičce při vysokých teplotách

Tyto návody jsou vždy doplněné symboly, které upřesňují vhodné postupy.
Doporučujeme všechny výrobky prát naruby, aby se v pračce neodíraly. Používejte
vždy prací prášek, který je určený na světlé či tmavé textilie, tak zajistíte stálost
barvy. Textil před praním vždy roztřiďte podle barev a zapněte zipy, choulostivé
tkaniny úplně oddělte od ostatního prádla. Pokud je sportovní oblečení propocené,
je potřeba ho vyprat ihned, nebo alespoň propláchnout ve studené vodě, zabráníte
tak agresivnímu působení potu na tkaninu. Pokud žehlíte oblečení s nápisem, ověřte
si, zda je nápis vyšitý, vytisknutý, nebo lepený. Potisky a lepené nápisy nežehlete,
došlo by k jejich znehodnocení. Prádlo, které je bez podšívky, doporučujeme žehlit
naruby, aby nevznikla lesklá místa a nedošlo k poškození nápisů.

Základní informace o textilních materiálech a jejich údržbě:

COTTON, BAUMWOLE

BAVLNA

Symboly údržby (není-li uvedeno jinak)

VLNA

Symboly údržby (není-li uvedeno jinak)

FLEECE

WOOL

Prát a žehlit po rubové straně (tento
materiál je vyroben ze 100% polyesteru)
Symboly údržby (není-li uvedeno jinak)

KOŽENÉ ZBOŽÍ
ELASTAN, LYCRA, ACRYL,
NYLON, POLYAMID,
POLYESTER, VISCOSE

LEATHER

Viz. přiložený informační leták
u každého kusu zboží

Při znečištění přetřete hadříkem
navlhčeným ve vlažné vodě
bez čistících prostředků
(není-li uvedeno jinak)

Pro syntetická a chemická vlákna platí
tyto symboly údržby
(není-li uvedeno jinak)

Přehled základních symbolů údržby pro postupy praní:
Nesmí se prát

Sušit v rovině

Prát ručně při maximální
teplotě 40° C. Neždímat
a nekartáčovat

Sušit odkapáním

Výrobek se může prát v pračce
při max. teplotě 40° C

Výrobek se nesmí žehlit

Výrobek se nesmí bělit

Teplota spodní plochy žehličky nesmí
být vyšší než 200° C

Bělit je možné pouze bílé bavlněné
prádlo

Teplota spodní plochy žehličky nesmí
být vyšší než 150° C

Výrobek se nesmí sušit v bubnové
sušičce

Teplota spodní plochy žehličky nesmí
být vyšší než 110° C

Výrobek se může sušit v bubnové
sušičce při normálním suš. programu

Výrobek se nesmí chemicky čistit

Výrobek se může sušit v bubnové
sušičce při nižší teplotě sušení

Profesionální chemické čištění
tetrachloretenem a rozpouštědly
uvedenými pod symbolem F
- normální proces

Sušit zavěšené

Profesionální chemické čištění
uhlovodíky - normální proces

