
ZMAJ MASTER ROCKET 60 X 70 CM 

MAS-B701 

 

 

LASTNOSTI: 

 Dimenzija: 60 x 70 cm 

 Vesel tisk: raketa 

 Material ponjave: tkanina iz poliestra 

 30 metrov dolga vrvica z ročajem 

 Trpežna transportna torba 

 Teža: 0,30 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPLOŠNA NAVODILA 

Pred prvo praktično uporabo se seznanite z izdelkom. Zato skrbno preberite naslednja navodila 

za uporabo. Izdelek uporabljajte samo v skladu z navodili in v predviden namen. Ta navodila 

dobro shranite. Ob predaji naprave tretjim osebam jim izročite tudi vso dokumentacijo. 

 

Uporaba  

Ta izdelek je predviden za uporabo kot izdelek za prosti čas za zunanje prostore. Izdelek ne 

smejo uporabljati otroci, mlajši od 3 leta. Izdelek ni namenjen za profesionalno uporabo. Ta 

izdelek je ustrezen za uporabo ob moči vetra 2 - 4 Beauforta. 

 

Varnostni napotki 

ŽIVLJENJSKA NEVARNOST IN NEVARNOST NESREČ! NEVARN OST 

POVZROČITVE MATERIALNE ŠKODE! Izdelka ne uporabljajte v bližini 

visokonapetostnih vodnikov (nadzemnih vodov), letališč, cest, dreves, gosto pozidanih območji 

ali med nevihto. 

ŽIVLJENJSKA NEVARNOST ZARADI UDARA ELEKTRIČNEGA TOKA! Če izdelek 

zaide v visokonapetostni vodnik, tulec takoj spustite! Pri visoki vlažnosti zraka se tok lahko 

prenaša preko vrvice zmaja in tulca. Izdelek in vrvice zmaja opazujte iz nekaj oddaljenosti. 

Neki drugi osebi naročite, naj pokliče gasilce. Izdelek naj odstranijo samo strokovnjaki. 

ŽIVLJENJSKA NEVARNOST ZARADI ZADUŠITVE! Vedno upoštevajte doseg vrvice 

zmaja. Sicer so posledica lahko zadušitev, poškodbe in / ali povzročitev materialne škode. 

POZOR! NEVARNOST POŽARA! Izdelek hranite stran od odprtega ognja. 

ŽIVLJENJSKA NEVARNOST IN NEVARNOST NESREČ! Prepričajte se, da se nihče ne 

nahaja v dosegu letenja, kadar izdelek uporabljate. Najbolj varen položaj za opazovanje zmajev 

je za osebo, ki zmaja spušča. 

POZOR! NEVARNOST POŠKODB! Zaradi močnih sunkov vetra se tulec lahko razbije oz. 

se vrvica zmaja lahko pretrga. Zaradi tega nosite zaščitne rokavice, kadar izdelek uporabljate. 

ŽIVLJENJSKA NEVARNOST ZARADI MOČNEGA VETRA! Ravnajte se po vetrovnih 

pogojih, ki so primerni za vaše sposobnosti in zmožnosti zmaja. Nadzirajte še posebno otroke, 

ki se z zmajem igrajo. Nikoli ne spuščajte zmaja, ki ga vi ali vaši otroci ne morete varno 

kontrolirati. Opazujte vetrovne razmere in eventualne sunke vetra. 

 Odrasli morajo otroke vedno nadzirati, kadar se le-ti igrajo z izdelkom. 



 Izdelka ne uporabljajte v naslednjih vremenskih razmerah: dež, vihar, nevihta. Pred 

uporabo izdelka se informirajte o aktualni vremenski napovedi. 

 Vrvica zmaja je konstruirana za natezno silo največ 18 kg. Nanjo ne pritrdite nobenih 

dodatnih zmajev. 

 Izdelek uporabljajte samo na mestih, na katerih je uporaba zmajev dovoljena. 

Upoštevajte, da to npr. ni dovoljeno na vseh plažah. Pred uporabo izdelka se informirajte 

pri pristojni občinski ali mestni upravi. 

 Pred vsako uporabo prekontrolirajte, ali so vse povezave in vrvica zmaja brezhibne. 

Sestavljanje 

Montirajte izdelek, kot je prikazano na sl. B in C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jakosti vetra 

Bft = Beaufort 

brezvetrje 

0 Bft; 0-0,8 km/h; 0-0,5 vozlov 

– dim iz dimnikov se dviguje navpično 

– morje je gladko kot zrcalo 

– zmaji letijo samo s pomočjo 

rahla sapica 

1 Bft; 0,9-5,5 km/h; 0,6-3,0 vozlov 

– dim iz dimnikov se giba 

– rahlo razburkana površina vode 

– primerno samo za izjemno lahke zmaje 

rahel veter 

2 Bft; 5,6-12,1 km/h; 3,1-6,5 vozlov 

– listje šumi, veter se čuti na koži 

– majhni grebenasti valovi 

– dober veter za izkušene upravljalce kajta 

blag veter 

3 Bft; 12,2-19,6 km/h; 6,6-10,5 vozlov 

– majhne veje se gibljejo 

– večji grebenasti valovi, ki se začenjajo 

lomiti 

– dober veter za začetnike 

zmeren veter 

4 Bft; 19,7-28,5 km/h; 10,6-15,5 vozlov 

– veje se gibljejo 

– majhni valovi, delno s penami 

– boljše za srednje velike zmaje 

veter 

5 Bft; 28,6-38,8 km/h; 15,6-20,9 vozlov 

– manjša drevesa in velike veje se nagibajo 

– zmerni valovi, veliko pene 

– veliki zmaji se lahko poškodujejo 

močan veter 

6 Bft; 38,9-49,8 km/h; 21,0-26,9 vozlov 

– velike veje se gibljejo, veter šumi 

– veliki valovi 

– zgornja meja za vse trdne zmaje 

nevihta (Za te pogoje kajt ni primeren) 

7 Bft; 49,9-61,8 km/h; 27,0-33,3 vozlov 

– drevesa se gibljejo 

– ogromni valovi, močno penjenje 

– samo s Power kajti z izkušenimi 

upravljalci 

 

Start 

Dve osebi (začetniki): 

 Postavite se s hrbtom proti vetru in tulec trdno držite. Vaš partner trdno drži zmaja in se 

za pribl. 20 m z vetrom oddalji od vas. Vrvica zmaja se pri tem odvija s tulca. Vrvico 

zmaja držite napeto. 

 Svojemu partnerju recite, kdaj zmaja lahko spusti. Nato se mora takoj oddaljiti iz dosega 

zmaja in vrvice zmaja. 

 Premikajte se vzvratno proti vetru. Zdaj se zmaj začne vzpenjati. 

 



Ena oseba (izkušeni): 

 Vrvico zmaja odvijte za pribl. 2 m in zmaja položite na tla pribl. 2 m oddaljeno od sebe 

z vrhnjo stranjo obrnjeno navzgor. 

 Tulec trdno držite. 

 Nato s tulcem zmaja sunkovito in močno potegnite. Zdaj se zmaj začne vzpenjati. 

Pristanek 

 Prepričajte se, da je za pristanek na voljo dovolj prostora, da ne poškodujete drugih 

oseb. 

 Zmaja potegnite iz vetra in vrvico zmaja hitro sprostite, tako da jo odvijete. Postavite se 

prečno proti vetru. 

 Pustite, da zmaja drži neka druga oseba, medtem ko vrvico zmaja navijete na tulec, da 

se zmaj pomotoma ne more zopet dvigniti v zrak. 

 

Vzdrževanje, čiščenje, shranjevanje 

Odstranite umazanijo z izdelka s pomočjo vlažne krpe in milnice. Ne uporabljajte agresivnih 

čistilnih sredstev. Izdelek hranite na suhem mestu, ki je zaščiteno proti svetlobi. 

 

 

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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