
PLASTIČEN BOB JIVE RUMEN 

SS0292-GEE 

 

 

 

LASTNOSTI: 

 Material: plastika 

 Ročna zavora 

 Dimenzije: 85 x 41 cm 

 Sedež zagotavlja udobno vožnjo 

 Največja obremenitev: 50 kg 

 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Ta izdelek je predviden za zasebno uporabo.  

 

DODATEN OPIS 

Plastičen snežni bob Jive je namenjen otrokom, starejšim od 3 let. Bob Jive je izdelan iz trpežne 

plastike, dolžina je 85 cm, širina 41 cm.  Ravnanje z bobom je tako zelo preprosto in res ga 

lahko vozi vsak. Zavorni ročaji s svojo ergonomijo zagotavljajo varnost pri zaviranju. 

Ergonomski vgrajeni sedež ščiti otroka pred mrazom. Maksimalna obremenitev boba je 50 kg. 

 

Pri uporabi priporočamo, da nosite: Smučarsko čelado, da lahko varno uživate v sankanju. 

Smučarska očala, ki ščitijo oči pred UV-svetlobo in zagotavljajo dober vid pri večji hitrosti. 

Smučarske rokavice, ki ščitijo roke pred mrazom in snegom. Topel in vodoodporen smučarski 

kombinezon ali smučarska oblačila. Tople in vodoodporne zimske škornje z dobrim oprijemom. 

Gamaše, ki preprečujejo vdor snega v predelu gležnja.  

 



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. 

• Hitrost spusta prilagodite svojemu znanju.  

• Izdelek se sme uporabljati pod nadzorom odrasle osebe!  

• POMEMBNO ! Preverite, da na progi ni ovir in ljudi. Vozite se po nepoledenelih progah, ki 

so namenjene sankanju. 

NI PRIMERNO ZA OTROKE DO 3 LET, KER VSEBUJE MAJHNE DELE, KI 

LAHKO PRIVEDEJO DO ZADUŠITVE. OTROK JIH LAHKO VDIHNE ALI 

POGOLTNE!  

OTROCI UPORABLJAJTE POD NADZOROM ODRASLE OSEBE!  

PLASTIČNA VREČKA KOT EMBALAŽA JE LAHKO NEVARNA! OTROK SE 

LAHKO Z NJO ZADUŠI! PRED UPORABO JO ODSTRANITE IN NE HRANITE V 

DOSEGU OTROK! 

 

 

 

 

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, v suhem in temnem prostoru. 

Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, da preprečite prezgodnje staranje plastike. 

 

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: SS SCHREUDERS SPORT INTERNATIONAL B.V. 
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