
TREKING PALICA TREKKER 106 – 125cm , V PRIROČNI 

EMBAŽI 

ES36898 

 

 

LASTNOSTI: 

 Material: aluminijeva zlitina 7075 

 Nastavljiva dolžina: 106 - 125 cm 

 Tekstilni jermen 

 Karbidna konica 

 Zložena velikost: 35 x 10 x 4 cm, 

 Teža: 280 g 

 

 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Pred prvo uporabo se seznanite z izdelkom. V ta namen pozorno preberite naslednja navodila 

za uporabo in varnostne napotke. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano in samo za 

navedena področja uporabe. To navodilo hranite na varnem mestu. V primeru izročitve izdelka 

tretjim, jim predajte tudi vso dokumentacijo. 

 

Predvidena uporaba 

Pohodna palica s trdo kovinsko konico je predvidena za hojo po terenu, po ledu ali drugih 

gladkih površinah. Opremljena je tudi z blazinico za asfalt, ki se jo lahko enostavno natakne in 

sname, ko hodite po asfaltu ali drugi trdi podlagi. Pohodna palica je namenjena izključno za 

pohodništvo. 

 

 



VARNOSTNI NAPOTKI 

POZOR!  

• Ne popravljajte ničesar, kar bi lahko vplivalo na varnost! 

• Priporočljiva je uporaba merilnika srčne frekvence. 

• Če uporabnik ve, da ima težave s srcem in krvnim obtokom, se naj, preden se začne ukvarjati 

s tem športom, posvetuje z zdravnikom. 

• Uporabljajte športne čevlje z dobrim profilom in stranskim oprijemom. 

• Izogibajte se športu v temi ali mraku, oziroma uporabljajte odsevnike, katere pričvrstite na 

vrhnja oblačila. 

• Pred vsako uporabo preverite trdnost vijakov na palicah. 

• Pred vsako uporabo palic preverite, ali so na njih kakršnekoli poškodbe. 

• Takoj ko ugotovite, da je palica na kakšnem delu počena ali da je njena funkcija okrnjena, 

izdelka ne uporabljajte več. 

• V kolikor je mogoče se izogibajte javnemu cestnemu prometu, da bi preprečili tveganje nesreč. 

• Palici za treking nista primerni za gorski tek na smučeh. 

• Ne uporabljajte olja, saj vsaka vrsta olja lahko negativno vpliva na moč držanja nastavitvenega 

mehanizma. 

• Prosimo upoštevajte, da konice pohodniških palic lahko poškodujejo podlago. 

• Prosimo ne vsedite se na palice, saj se lahko zlomijo. 

• Konici palic so nevarne za otroke! 

• Pripomoček je predviden za osebno uporabo. 

• Tudi med uporabo redno kontrolirajte sistem zapiranja. 

 

Posebna previdnost –  

Nevarnost telesnih poškodb za otroke! 

 Otrok ne pustite v bližino embalažnega materiala. Obstaja nevarnost zadušitve! 

 Če otroci uporabljajo izdelek, morate upoštevati njihov duševni in telesni razvoj ter 

predvsem njihov značaj. Morate otroke nadzorovat in jim predvsem dajati napotke za 

pravilno uporabo izdelka. 

 Če izdelka ne uporabljate, ga shranite nedostopno otrokom. 

 

 



Nevarnost zaradi obrabe 

Izdelek lahko uporabljate samo v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo preverite, ali je 

izdelek morebiti poškodovan oz. kaže znake obrabe. Varnost izdelka je mogoče zagotoviti le, 

če ga redno preverjate glede poškodb in obrabe. V primeru poškodb ga ne smete uporabljati 

več. 

 

Nastavitev dolžine palic 

Dolžina Vaših pohodnih palic ja nastavljiva od 66 cm do 135 cm in jih nastavite glede na Vašo 

telesno višino in vrsto uporabe. Pravilno dolžino palic izračunate tako, da svojo telesno višino 

pomnožite z 0,68. Za preprostejše določanje lahko uporabite tudi naslednjo razpredelnico. 

Rezultat množenja nato zaokrožite navzgor ali navzdol na najbližjo dolžino palice. 

Dolžina palice      Telesna višina 

110 cm       159 cm - 165 cm 

115 cm      166 cm - 172 cm 

120 cm       173 cm - 180 cm 

125 cm       181 cm - 187 cm 

 

Hoja po ravni podlagi (slika A/B) 

Dolžino palic nastavite tako, da nadlaket 

in podlaket tvorita kot 90°. Pri tem 

pazite na enakomerno nastavitev dolžine 

obeh palic.  

 

 

Prečenje (slika C) 

Pri tem je potrebno skrajšati zgornjo palico in podaljšati spodnjo tako, da obe nudita podporo. 

 

 

 

 

 

 

 



Vzpon/sestop (slika D/E) 

Pri dvigu na hrib palici skrajšajte 

tako, da nudita prijetno podporo. 

Pri spustu palici podaljšajte tako, 

da pri opiranju nanju obdržite 

udobno, vzravnano držo telesa. 

 

 

Koristni napotki za uporabo 

• Pri mrzlem vremenu nosite rokavice. 

• Pri daljših turah se prepričajte, da imate s seboj dovolj napitkov (npr. pas za pijačo ali 

nahrbtnik za pijačo). 

• Nosite vremenu primerna oblačila. 

• Blazinico za asfalt uporabljajte na kamnitih in trdih podlagah, krožnik pohodniške palice 

uporabljajte na mehkih podlagah, da bi preprečili ugrezanje pohodniške palice.  

 

Ogrevanje in raztezanje 

Pred trekingom morate narediti dovolj vaj 

za ogrevanje in raztezanje (glej sliko M-P). 

• S l. M: Sprednje mišičevje stegna Nogo 

povlecite v smeri zadnjice. 

• S l. N: Zadnje mišičevje bedra Zadnji 

del pete potisnite na tla in telo enakomerno 

nagnite naprej. 

• S l. O: Notranje mišičevje kolkov 

Medenico postrani potisnite navzdol. 

• S l. P: Mišičevje meč Pete večkrat rahlo 

privzdignite in jih nato spet spustite. 

 

 

 



MONTAŽA 

Zložljiva pohodna palica Merco Trekker vam bo zagotovila potrebno podporo in udobje med 

sprehodom v naravi. Zložljiva pohodna palica Merco Trekker je izdelana iz aluminijeve zlitine 

7075, ima nastavljivo dolžino v razponu 106 - 125 cm, tekstilni jermen in karbidno konico s 

snemljivo gumijasto končno kapico. Zahvaljujoč edinstvenemu sistemu zlaganja (z notranjim 

kablom) lahko palico hitro zložite in odvijete in jo vstavite v nahrbtnik, ko je ne uporabljate. 

Vse, kar morate storiti, je, da spodnja dva dela stisnete skupaj in izvlečete tretji del, kar 

omogoča, da se kabel zategne in drži palico zloženo.  

A - razstavljen drog 

B - najprej povežite dva spodnja dela, nato pa zlati del z merilnikom vstavite v ročaj in ga 

zaklenite z ročico. 

C - popolnoma izvlecite tri sive dele, dokler se zatič (podrobna fotografija) ne zaklene pod 

zlatim delom z lestvico. Potem lahko nastavite dolžino zahvaljujoč zaklepu ročice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvajanje vlage 

Foam Grip 

Preklopna zapora z 

nastavitveno matico 

 

Pop-up zapiranje 

Jeklena vrv z zaščitnim 

plastičnim pokrovom 

 

Karbidna konjica z navojem 

Nastavljiv trak za zapestje 

Lestvica za označevanje 
(ne sme preseči oznake 
STOP) 

Vreča 

Opcijsko možno dokupit: 
dodatna oprema 



Čiščenje in nega 

Za čiščenje palic za treking lahko uporabite v mlačno vodo ali v milnico namočeno krpo. Palic 

za treking nikoli ne čistite z močnimi čistili ali sredstvi, ki vsebujejo topila. Le-ta lahko načnejo 

materiale iz umetne mase in jih za vedno poškodujejo. 

 

 

Skladiščenje in transport 

Pohodnih palic nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali povišanemu dovajanju 

toplote, saj to lahko vpliva na nastanek razpok ali povzroči razpadanje palic ter s tem bistveno 

vpliva na skrajšanje življenjske dobe in uporabnost. Pohodne palice načeloma skladiščite v 

suhih prostorih. Mokre palice, preden jih zložite, posušite s krpo, saj tako preprečite nastanek 

korozije. Za transport vedno nataknite gumijaste nastavke na konice. 

 

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: ES RADANSPORT, s.r.o., Vrbenská 6, 370 31 České Budějovice 
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