
OTROŠKI SMUČARSKI SET 60 cm VEČ BARV 

MASKARC-01 (MASKARC-011, MASKARC-013, MASKARC-014) 

 

 

LASTNOSTI: 

 Plastična snov odporna na -20 ° C 

 Dolžina 60 cm 

 Vezi so narejene tako, da lahko otrok preprosto uporablja svojo 

zimsko obutev. 

 

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 plastične smuči so primerne za prve smučarske korake vaših malčkov. Narejene so v 

skladu z vsemi varnostnimi standardi. Vezi so narejene tako, da lahko otrok preprosto uporablja 

svojo zimsko obutev. Smuči imajo priložene palice.  

 

Smučarske palice zasnovane za varnost 

Da bi zmanjšali možnost telesnih poškodb pri najmanjših smučarjih, so palice opremljene s 

plastičnim lijakom (namesto običajne konice). Plastični zavihki na ročaji palice so narejeni 

tako, da se lahko otrok brez napora v primeru padca spusti roke s palic.  

 

IZBIRA VELIKOSTI SMUČI  

Dolžina palic: izmerimo tako, da palico obrnemo okoli in jo držimo 

pod krpljami (ovalnim plastičnim obodom), pri čemer naj bi imeli  

v komolcih pravi kot 90˚. Dolžina smuči bi naj segale od otroške  

brade do nosu (raje krajše kot daljše-lahko so 10 cm krajše od otroka.  



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 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. 

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

• 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. 

 

Učenje naj poteka postopno 

 Priporočljivo je, da se otrok najprej seznani s smučarsko opremo.  

 Učenje pričnemo z drsenjem in vlečenjem na smučeh: otroka primemo za roke in ga 

vlečemo, da dobi občutek, kako je stati na smučeh. 

 Otroka naučimo tudi padati in se pobirati. 

 Počasi vpeljujmo vaje za boljše ravnotežje malčkov na smučeh (npr. izmenično 

dvigovanje smuči, poskakovanje). 



 Otroka naučimo »štamfanja«, za kar bo potrebna še dodatna potrpežljivost. 

 Če otroka učimo smučanja na smučišču, ga najprej naučimo vožnje s tekočim trakom, 

šele nato s krogci. 

 

 

Vzdrževanje, nega, hranjenje 

Po vsaki uporabi smuči obrišite s suho krpo in jih shranite na suhem. Smuči 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. 
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