
MERCO SMUČARSKI TELOVNIK RUMEN 

ES9540X (ES9540, ES9541, ES9542) 

 

 

 

LASTNOSTI: 

 Za poučevanje začetnikov 

 Dolžina trakov: 6m 

 Barva: rumena 

 Velikosti: 100,120,140 

 

 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

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

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

 

 

DODATEN OPIS 

Otroške smučarske vajeti – telovnik je namenjen za individualno pomoč otrokom od njihovih 

prvih smučarskih korakov dalje.  

Priporočamo ga vsem staršem, kot tudi individualnim 

trenerjem, ki želijo otroke naučiti prvih smučarskih 

začetkov. Z uporabo tega pripomočka bomo malčka na 

enostaven način naučili ustavljanja, spreminjanja smeri, 

vožnje po strmem terenu in vožnje z vlečnico. 

Starši oziroma učitelj smuča za otrokom in drži vajeti v 

rokah. S pomočjo vajeti enostavno vlečemo otroka po 

bregu navzgor. Ko zna otrok stati na smučeh in peljati naravnost lahko hodimo oziroma 



smučamo za njim. Bistvena prednost učenja z vajetmi je, da se počuti popolnoma varnega, saj 

je hitrost stalno pod našo kontrolo. Kasneje pa mu pomagamo le v kritičnih trenutkih - če je 

prevelika hitrost, prestrmo ali ko mu grozi padec. 

Kadar želimo spremeniti smer smučanja enostavno potegnemo vajeti na tisti strani kamor 

želimo zaviti. Če otrok začne izgubljati nadzor nad smučmi, vajeti narahlo zategnemo da 

zmanjšamo hitrost, oziroma vajeti dvignemo, da preprečimo padec. 

 

Kadar vajeti ne uporabljamo vrvico enostavno zvijemo in jo pripnemo na hrbtno stran širšega 

pasu. 

 

 

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. 

 

 

Uporaba 

Izdelek oblecite kot običajen jopič in pas zapnite. Pomembno: Izdelek se mora tesno prilegati 

vašemu telesu. Pazite, da vam izdelek omogoča dovolj prostora za gibanje in vadbo ter ne ovira 

vašega dihanja. 

Napotek: Če je potrebno, sprostite pas ali pa ga tesneje zategnite. 

 

  

Varnostni napotki 

OPOZORILO!  

Nevarnost poškodbe! 

• Pred vsako uporabo preverite vse paske, če so celi. 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. 

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

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

in zavirati, potem pa lahko začnete s prilagojeno vožnjo. 

• 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. 

 

 

Shranjevanje, čiščenje 

Če izdelka ne uporabljate, ga shranite na suho, čisto mesto pri sobni temperaturi. Čistite le z 

vlažno krpo in nato do suhega obrišite. Jopič ročno operite. Perite le z enakimi barvami. 

POMEMBNO! Nikoli ne čistite z ostrimi čistilnimi 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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