
Návod na použitie lyží 

 

Lyže vždy uskladnite na suchom a tmavom mieste. Nevystavujte ich priamemu slnečnému žiareniu. 

Uistite sa že nie sú uskladnené na vlhkom mieste alebo pri zdroji sálavého tepla. Nikdy neprenášajte 

a neprevážajte lyže bez adekvátneho obalu. Na prenos lyží používajte obaly (tašky) na to určené. Ak 

máte tašku na 1 pár lyží, nesnažte sa dať do tejto tašky viac párov lyží. Pri takomto konaní by sa mohli 

lyže poškodiť.  

Pred použitím skontrolujte či nie sú lyže (aj viazanie) poškodené alebo výrazne poškriabané. Ak sú 

poškodené hrany, sklznice alebo viazanie, zverte lyže na opravu profesionálnemu servisu.  

Sklznice lyží by mali byť pred použitím navoskované. Používať by sa mali tekuté alebo tuhé vosky a 

voskovacia žehlička. Vždy dodržujte návody výrobcu vosku. Je bežné, že chemický posyp ničí hrany a 

sklznice. Pri carvingových lyžiach je potrebné jemné prebrúsenie hrán jemným pilníkom a 

diamantom. Túto odbornú činnosť prenechajte profesioálnym servisom. Po použití, lyže vždy voľne 

vysušte.  

Ochrana hrán 

Hrany lyží sú náchylné na hrdzavenie. Preto je nesmierne dôležité, aby ste hrany nechali 

dobre preschnúť ešte predtým, ako lyže uložíte. Lyže po lyžovaní vždy starostlivo utrite od 

snehu a vody. Lyže uchovávajte vždy spojené skifix páskou, ktorá zabezpečuje, prenikanie 

vzduchu pomedzi lyže, čo obmedzuje tvorbu povrchovej hrdze na hranách lyže. Lyže nikde 

nenechávajte uskladnené vo vaku na lyže alebo v  priestoroch so zvýšenou vlhkosťou. Pri 

príprave vašich lyží na letnú odstávku by ste mali okrem skĺznic poriadne navoskovať aj hrany 

lyže. Ak chcete mať hrdzu úplne pod kontrolou, je dobré už počas sezóny pravideln e 

kontrolovať všetky na hrdzu náchylné miesta a dobre ich brúsiť, aby sa hrdza nemohla po 

hranách cez leto šíriť. Ak sa na brúsenie hrán necítite, odporúčame zaniesť lyže do skiservisu. 

Zahrdzavenie hrán lyží nie je vadou výrobku. Lyže pred používaním vždy  starostlivo nabrúste 

alebo využite službu lyžiarskeho servisu.  

Lyže vždy používajte iba na účely na to určené. Existuje viacero druhov lyží na rôzny terén. Nikdy 

nepoužívajte lyže na iný terén, na aký sú určené.  


