Návod k použití lyží
Lyže vždy uskladněte na suchém a tmavém místě. Nevystavujte jejich přímému slunečnímu záření.
Ujistěte se že nejsou uskladněny na vlhkém místě nebo u zdroje sálavého tepla. Nikdy nepřenášejte a
nepřevážejte lyže bez adekvátního obalu. Pro přenos lyží používejte obaly (tašky) k tomu určené.
Pokud máte tašku na 1 pár lyží, nesnažte se dát do této tašky více párů lyží. Při takovém konání by se
mohly lyže poškodit.
Před použitím zkontrolujte zda nejsou lyže (i vázání) poškozené nebo výrazně poškrábané. Pokud jsou
poškozené hrany, skluznice nebo vázání, svěřte lyže na opravu profesionálnímu servisu.
Skluznice lyží by měly být před použitím navoskované. Používat by se měly tekuté nebo tuhé vosky a
voskovací žehlička. Vždy dodržujte návody výrobce vosku. Je běžné, že chemický posyp ničí hrany a
skluznice. Při carvingových lyžích je třeba jemné přebroušení hran jemným pilníkem a diamantem.
Tuto odbornou činnost přenechejte profesionálním servisem. Po použití, lyže vždy volně vysušte.
Ochrana hran
Hrany lyží jsou náchylné na rezivění. Proto je nesmírně důležité, abyste hrany nechali dobře
proschnout ještě předtím, než lyže uložíte. Lyže po lyžování vždy pečlivě otřete od sněhu a vody. Lyže
uchovávejte vždy spojené skifix páskou, která zajišťuje pronikání vzduchu mezi lyže, což omezuje
tvorbu povrchové rzi na hranách lyže. Lyže nikde nenechávejte uskladněny ve vaku na lyže nebo v
prostorách se zvýšenou vlhkostí. Při přípravě vašich lyží na letní odstávku byste měli kromě skluznic
pořádně navoskovat i hrany lyže. Pokud chcete mít rez zcela pod kontrolou, je dobré již během
sezóny pravidelně kontrolovat všechny na rez náchylné místa a dobře je brousit, aby se rez nemohla
po hranách přes léto šířit. Pokud se na broušení hran necítíte, doporučujeme zanést lyže do
skiservisu. Zarezlé hrany lyží nejsou vadou výrobku. Lyže před používáním vždy pečlivě nabruste nebo
využijte službu lyžařského servisu.
Lyže vždy používejte pouze pro účely k tomu určené. Existuje několik druhů lyží na různý terén. Nikdy
nepoužívejte lyže na jiný terén, na jaký jsou určeny.

