
SNEŽNA DESKA ONEFOOT MINISKI 

ES30875X (ES30875, ES30876, ES30877) 

 

 

 

LASTNOSTI: 

 Material: HDPE 

 Dolžina: 720 mm 

 Širina: 150 mm 

 Teža : 2,35 kg 

 Max. nosilnost: 120 kg 

 Starostna meja: 5+ 

 Barva: kot na sliki 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Pred uporabo preberite navodila za uporabo. Ta izdelek je predviden za zasebno uporabo. 

Dodatne informacije o uporabi izdelka si oglejte video na naši spletni strani www.g-sport.si. 

 

 

DODATEN OPIS 

Nova različica tradicionalne snowboard deske je snežna deska OneFoot Miniski, ki je majhna 

ter lahka, ustvarjena za otroke in odrasle. S to zimsko novostjo, boste doživeli številne ure 

zabave na smučišču in v mestu. Deska ima nastavljive vezi , ki so primerne za večino vrst 

obutve. Široka konstrukcija mini deske pomaga izboljšati ravnotežje, oblikovan dvojni trak za 

pritrditev, pa olajša izvajanje trikov na snegu. Zahvaljujoč nizki teži in velikosti, je deska 

OneFoot Miniski lahka in enostavna za shranjevanje. 



 

1. Oblika dvojnih konic ponuja nove možnosti za trike 

2. Konice za največji oprijem spredaj in zadaj 

3. Več položajev za sprednji jermen, odvisno od 

velikosti čevlja 

4. Nastavljive vezi ustrezajo večini vrst in velikosti 

čevljev 

5. Petasta skodelica za večjo stabilnost in boljši oprijem na obutvi 

6. Širša in daljša zasnova zagotavlja boljše ravnovesje in nadzor 

7. Edinstvena zasnova robov za boljši oprijem 

8. Trdna vezava zagotavlja dobro oporo in pritrditev 

9. Nastavljive vezi ustrezajo večini vrst in velikosti čevljev 

10. Širša in daljša zasnova zagotavlja boljše ravnovesje in nadzor 

 

 

  

Varnostni napotki 

OPOZORILO!  

Nevarnost poškodbe! 

• Pred vsako uporabo preverite izdelek in vrvico, če je dobro pritrjena. Izdelek je dovoljeno 

uporabljati samo v brezhibnem stanju. 

• Izdelka ne spreminjajte na način, ki bi ogrožal vašo varnost. 

• Zaradi lastne varnosti vedno nosite osebno zaščitno obleko in zaščitno opremo (čelado, 

ščitnike za dlani, zapestja, komolce in kolena). 

• NI ZA UPORABO V PROMETU!  

• Vedno nosite oblačila z odsevnimi trakovi, da boste bolje vidni. 

• POMEMBNO ! Izberite primerno površino. Priporočamo vam, da smučate na progi smučišča 

oz. posebej označenih in odobrenih površinah. 

• Hitrost spusta prilagodite svojemu znanju.  

• Pred začetkom vožnje, se vedno ogrejte. 

• Izdelek se sme uporabljati pod nadzorom odrasle osebe!  

 

 



Bodite posebej pozorni – nevarnost 

poškodb za otroke! 

• Ne dovolite otrokom, da bi uporabljali ta izdelek brez nadzora. Podučite jih o pravilni uporabi 

in jih nadzorujte. Otroku dovolite uporabo izdelka le, če je njegovo duševno in telesno stanje 

temu primerno. Ta izdelek ni namenjen uporabi kot igrača. 

 

Nevarnosti zaradi obrabe 

• Izdelek lahko uporabljate samo, če je ta v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo preverite, 

ali je izdelek poškodovan oz. obrabljen. Varnost izdelka je zagotovljena le, če ga redno 

preverjate glede poškodb in obrabe. Če je izdelek poškodovan, ga ne smete več uporabljati. 

 

Vzdrževanje, nega, hranjenje 

Po vsaki uporabi izdelek obrišite s suho krpo in jih shranite na suhem. Izdelek je treba hraniti 

na normalni temperaturi in v suhem in temnem prostoru. 

 

Napotki za odlaganje v smeti 

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni 

materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom 

nedosegljivo. 

 

Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno. 

 

Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog. 

Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki označuje 

material. 

 

 

DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO: G-sport d.o.o. Za Grabnom 7, 1351 Brezovica. info@g-sport.si, 070/661-471 

PROIZVAJALEC: ES RADANSPORT, s.r.o., Vrbenská 6, 370 31 České Budějovice 
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