
VEZI RAVEN S250 BLACK/WHITE/GREEN L, XL 

PY1076X (PY1076) 

 

LASTNOSTI: 

 Universalne, mehka vezava allmountain 

 3-smerno nastavljivi pete - omogoča 

nastavitev vzdolžne pete, da se prilega 

dolžini čevlja 

 Pete in baza s 30% steklenih vlaken 

 Compositna plošča ojačana z dodatkom 30% fiberglasa - zelo 

lahek in izjemno trpežen material 

 Zgornji pašček je zelo širok, in bolj trpežen material, 

 Asimetrična črpalka zelo lahka in trpežna, narejena iz visoko 

kakovostnega aluminija 9002 

 Triosna aluminijasta črpalka s senzorji in kalibracijo treh osi 

zagotavlja enostavno odpiranje 

 Anatomsko oblikovana opora za noge z mehko podlogo nudi 

odlično adhezijo na čevelj, ter visoko udobje 

 Brezstopenjsko nastavljiv nagib opore za noge ponuja možnost za 

prilagoditev v območju + -5 stopinj 

 Velikost: l 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Pred uporabo skrbno preberite navodila za uporabo. Obvezno jih shranite za poznejšo 

morebitno ponovno branje! Ta izdelek je predviden za zasebno uporabo.  

 



Varnostni napotki 

OPOZORILO!  

Nevarnost poškodbe! 

• Pred vsako uporabo preverite vse vijake in matice, če so dobro pritrjeni. 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 opremo (čelado, ščitnike za dlani, 

zapestja, komolce in kolena). 

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

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

oz. posebej označenih in odobrenih površinah. 

• Vadite na ne preveč polnem smučišču - progi, pomaga pa naj vam usposobljena oseba. 

• Hitrost spusta prilagodite svojemu znanju deskanja. Najprej se naučite drseti, peljati v zavoje 

in zavirati, potem pa lahko začnete s prilagojeno vožnjo. 

• Desko, vedno odlagamo z vezmi obrnjenimi navzdol, da ne zdrsne. 

• Pred začetkom vožnje, se vedno ogrejte. 

• Na smučišču izberite progo primerno vašemu znanju in obvladovanju izdelka. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



Slušalke 

Ob uporabi slušalk upoštevajte naslednja varnostna navodila: 

Pozor! Življenjska nevarnost! 

• Med vožnjo po smučišču nikoli ne uporabljajte slušalk! 

• Med vožnjo navkreber ali čakanjem imejte glasnost nastavljeno tako, da boste 

lahko razumeli vse zvoke iz okolja in sporočila. 

• Ob neupoštevanju sporočil npr. gorske reševalne službe obstaja življenjska nevarnost! 

• Pazite na to, da Vas slušalkin kabel ne bo motil in da ne bo štrlel stran. Obstaja nevarnost 

„zadušitve“ če boste npr. obtičali na vlečnici ali čim podobnim. 

• Lahko preslišite oz. sploh ne zaznate opozorilnih signalov teptalcev ali drugih smučarjev, 

čelada lahko vpliva na sposobnost vašega čut za ravnotežje. 

 

POZOR! Z dobro fizično pripravljenost, s poznavanjem lastnih sposobnosti in znanj, 

ter nenazadnje z upoštevanjem smučarskih pravil ter opozoril na smučišču, se lahko 

izognemo smučarskih poškodb. 

 

 

MONTAŽA 

Montaža in nastavitev vezi je enostavnejša, kot se sprva lahko zdi in zahteva le nekaj osnovnih 

orodij.  

 

VEZI IN OBUTEV 

Vezi za snowboard so na voljo v različnih velikostih, zato najprej poskrbite, da se bo vaša 

snežna obutev prilegala vezem. Seveda, pa obstaja tudi pri samih vezeh nekaj manjših 

prilagoditev znotraj velikosti tako, da se lahko vezi tesneje ali ohlapnejše prilegajo vaši obutvi.  

 

 

 

 

 

https://www.g-sport.si/zimski-sporti/smucanjesnowboard/vezi-za-snowboard
https://www.g-sport.si/zimski-sporti/smucanjesnowboard/snowboard-obutev


ZDRUŽITEV SNOWBOARD DESKE IN VEZI 

Za pritrditev na vezni vmesnik deske imajo vezne osnovne plošče diske ali vijake. Vezi so 

pogosto opremljene z več osnovnimi ploščami, zaradi česar pa so združljive z večino desk za 

sneg. Za namestitev vezi na večino snowboard desk je potreben le izvijač. Za hitre prilagoditve 

med deskanjem, pa je dovolj tudi že več-namensko orodje.  

Večina plošč ima vzorec za pritrditev vijakov v formaciji 2x4 ali 4x4.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

SMER USMERITVE Z VODILNO NOGO 

Če niste prepričani, katera je vaša vodilna noga, ki bo tudi na sprednji strani vaše deske vam 

predlagamo hiter preizkus. Mirujte na tleh in se nato prepustite padcu ali naj vas nekdo potisne 

naprej. Noga, s katero stopite naprej, da preprečite padec je vaša vodilna noga. Če gre naprej 

leva noga, je vaša drža ''regular'', če pa gre naprej vaša desna noga, je vaša drža ''goofy''. Vodilna 

noga pa je običajno tudi odvisna od vaše prevladujoče roke, torej ali ste levičar ali desničar. 

 

 

 

 

https://www.g-sport.si/zimski-sporti/smucanjesnowboard/snowboard-deske/snowboard-deske-raven


Razliko med levo in desno vezjo lahko ugotovite po smeri krivulje, tako kot pri čevlju. Za 

pomoč pri ugotovitvi, pa so prav tako trakovi na vezeh – trakovi se začnejo na notranji strani in 

končajo na zunanji strani vezi.  

 

Na večini desk so oznake, ki označujejo luknje za vijake, kjer pritrdite vezi. Odličen način za 

natančno nastavitev širine vaše pozicije nog med vezmi, je merjenje dolžine golenice. Ta 

razdalja (tik pod kolenom in do pete), je dobro izhodišče za širino vaše drže. Ko boste postali 

bolj izkušeni in razvili svoj stil vožnje, seveda lahko temu primerno sami premaknete vezi po 

dolžini deske.  

 

VEZNI KOTI 

Vezi na deski lahko namestite poljubno. Za začetnike je najbolj primerna nastavitev, da je 

sprednja noga odprta pod kotom 15 stopinj in zadnja pod kotom 0 in – 6 stopinj. To je tudi 

odličen položaj za učenje same vožnje, ker vas prisili, da se naučite pravilne tehnike vožnje in 

porazdelitve svoje teže. Ko pa je vaša tehnika vam že poznana, pa lahko poskusite 

eksperimentirati s koti.  

 

MONTAŽA IN PRITRDITEV VEZI 

Ko so vezi postavljene na desko po vaših željah, poravnate luknje na vezeh s tistimi, ki so na 

deski. Vijake, ki so ponavadi vključeni v komplet z vezmi, vstavite v podložko in z izvijačem 

pritrdite obe, po vaših merah prilagojeni vezi na desko.  

 

Vzdrževanje, skladiščenje 

Upoštevajte, da redno vzdrževanje in čiščenje bistveno prispevata k varnosti in ohranitvi vašega 

izdelka. Izdelek je vedno potrebno hraniti suh in čist pri sobni temperaturi. 

 

POMEMBNO! Izdelek je potrebno čistiti samo z vodo, nikoli z agresivnimi čistilnimi sredstvi. 

Po čiščenju izdelek obrišite s suho čisto krpo. 

 

 

 



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. 
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