
PALICE ZA SMUČANJE RAZLIČNE DOLŽINE 

ES14093X ( ES14093-ES14095) 

 

 

 

LASTNOSTI: 

 KOLIČINA: 1 PAR 

 PAS: NYLON / NEOPRENE 

 PREMER: 18 MM 

 MATERIAL: ALUMINIJ 6061, 

 JEKLENA KONICA 

 DOLŽINA: 120 CM - 135 CM 

 BARVA: ČRNA / BELA 

 

 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Izdelek uporabljajte, kot je opisano, in za navedena področja uporabe. To navodilo za uporabo 

skrbno hranite. Če boste izdelek predali tretjim osebam, zraven priložite vso dokumentacijo. 

 

 

 

Predvidena uporaba 

Smučarske palice so med smučanjem v oporo, včasih tudi pri preprostem lovljenju ravnotežja. 

Na belih strminah nam zagotavljajo ravnotežje, stik gornjega dela telesa s podlago, večkrat pa 

so dobrodošle tudi za odriv. Pri nekaterih tehnikah smučanja jih skoraj ne uporabljamo, a tudi 

pri teh nam lahko v trenutku pomagajo pri hitri korekciji giba in vnovični vzpostavitvi 

https://www.hervis.si/store/Vsi-%C5%A1porti/Alpsko-smu%C4%8Danje/Smu%C4%8Darske-palice/c/3_ski_alpin_stoecke


ravnotežja. Pri številnih drugih tehnikah pa so nepogrešljiv pripomoček zlasti pri vijuganju. 

Zagotovo drži tudi, da ob pravilni uporabi preprečujejo padce in posledično poškodbe 

 

Kakšna je prava višina palic? 

Na smučišču bi pravo višino palic izmerili tako, da bi palico do krpljice zapičili v sneg. Idealna 

je višina, pri kateri imate v komolcu pravi kot, torej 90°. Ker pa palice kupimo že prej, 

uporabimo trik: pravi kot v komolcu iščemo z ročajem na tleh, torej z obrnjeno palico, ki jo 

primemo pod krpljico. Kadar nakupujemo v spletni trgovini, uporabimo faktor preračuna 0,7, s 

katerim pomnožimo svojo višino. Če ste na primer visoki 165 cm, so za vas primerne 115-

centimetrske palice. Če ste po izračunu med dvema višinama, izberite nižje palice. Za nižje 

palice se lahko odločite tudi, če boste dosti smučali po priljubljenih snežnih parkih.  

Otroci običajno prve zavoje delajo brez palic. Če se počutijo dovolj stabilne brez njih, jim jih 

ne vsiljujte.  

 

 

Varnostni paščki in krpljice 

Paščki na palicah nam pridejo prav, ko včasih med vožnjo izgubimo oprijem, palice pa ostanejo 

na naših dlaneh in ne v snegu več metrov nad nami. Biti morajo dovolj veliki, da skoznje brez 

težav potisnemo orokavičene dlani. Novejši modeli palic imajo varnostne paščke, ki se ob 

padcu samodejno odpnejo in tako preprečijo poškodbe zapestja in ramenskega obroča. 

Če ste ob nakupu palic dobili dve širini krpljic, za smučanje po novozapadlem snegu in pršiču 

namestite širše, na kompaktnem, zbitem snegu pa ožje krpljice. 

 

 

 

 

Varnostni napotki 

• Na izdelku, njeni sestavi ali posameznih komponentah ni dovoljeno izvajati nobenih 

sprememb. 

• Izdelka ni dovoljeno barvati in nanj ni dovoljeno namestiti nalepk ali etiket. 

• Življenjska doba izdelka je odvisna od njene uporabe.  



• Za čiščenje izdelka ni nikoli dovoljeno uporabljati topil na osnovi petroleja ali abrazivnih 

sredstev. Vedno uporabljajte detergent z nevtralno vrednostjo pH, razredčen s čisto vodo, in 

izdelek previdno drgnite z mehko krpo. Nato izdelek obrišite do suhega s krpo, ki se ne kosmiči.  

• Ne dovolite, da so otroci v bližini embalaže. Obstaja nevarnost zadušitve! 

• Ne dovolite, da so otroci v bližini izdelka. To ni igrača! 

• Redno pregledujte izdelek, če ni poškodovan. Ne uporabljajte ga, če ima vidne poškodbe. 

Popravijo ga naj v pooblaščeni specializirani delavnici. 

• Ne opravite nobenih sprememb na izdelku in ne popravljajte ga sami! Zaradi nestrokovnega 

popravila lahko nastanejo nepredvidljive poškodbe!  

• Izdelka ne uporabljajte kot tolkač ali podobno. Nevarnost poškodb! 

• 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). 

• 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. 

 

 

Shranjevanje, čiščenje 

Izdelek vedno hraniti suh in čist v temperiranem prostoru. Izogibajte se toplotnim virom. Čistiti 

le z vodo in nato do suhega obrisati s krpo za čiščenje.  

POMEMBNO! Nikoli ne čistiti z ostrimi negovalnimi sredstvi. 

 

 

 



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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