SLOVENSKY
Dôležité: Pred použitím tejto lyžiarskej obuvi si pozorne prečítajte návod – ide o Vašu
bezpečnosť!
Lyžujte bezpečne!
Lyžovanie je aktívny šport so zvýšením rizikom zranení. Vyžaduje schopnosti, ktoré je potrebné sa
naučiť v priebehu praxe aj fyzickou kondíciou. Najdôležitejším prvkom bezpečnosti je osobná
zodpovednosť.
Dôležité upozornenie.
Lyže, lyžiarky a viazanie pracujú spoločne ako jeden systém. Každá súčasť systému má špecifické
mechanické funkcie. Akákoľvek náhrada, zmena alebo úprava akejkoľvek časti tohto systému musí byť
vykonávaná kvalifikovaným personálom. Akékoľvek poškodenie jednej časti systému môže nepriaznivo
ovplyvniť bezpečnosť a výkon celého systému. Táto lyžiarska obuv môže byť použitá len s lyžami
a viazaním, ktoré sú v súlade s prijatými medzinárodnými, európskymi a americkými normami
zahrňujúce mimo iné ISO 3533, ISO 8364, ISO 9462, ISO 11088, ASTM F939.
Len kvalifikovaný servisný technik môže správne nastaviť lyžiarske viazanie. Na začiatku každej
lyžiarskej sezóny je nesmierne dôležité, aby Vaše lyže, lyžiarky a viazanie boli skontrolované
kvalifikovaným personálom. Servisný technik preverí opotrebovanie a navrhne prípadnú výmenu
poškodených častí. Pokiaľ máte pocit, že Vaše viazanie nefunguje správne, odneste ho do
kvalifikovaného lyžiarskeho obchodu na kontrolu.
Varovanie:
Lyžovanie je fyzická aktivita s rizikom zranenia, ktorá závisí na schopnostiach, uvedomelosti,
prostredí aj na viazaní lyží, ktorého bezpečné vypnutie sa nedá predvídať a 100% zaručiť v každej
situácii. Nedodržanie týchto pokynov môže vážne ohroziť bezpečnosť a výkon Vášho vybavenia.
Pokiaľ máte akékoľvek dotazy, obráťte sa na predajcu Tecnica o pomoc.
VÝSTRAHA V PRÍPADE POUŽITIA S "LOW TECH" VIAZANÍM. Súprava zložená z lyžiarskych topánok
s technológiou „Low tech“ a skialpového viazania „Low tech“ nespĺňa normy ISO 13992 a ISO 9462.
Preto je ich použitie na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Tecnica ich nepokrýva žiadnou
zárukou.
Používanie lyžiarskych topánok Tecnica
Všeobecný návod na použitie
Lyžiarky nie sú nezničiteľné. Vždy používajte výrobok s opatrnosťou a vyvarujte sa príliš tvrdým
nárazom lyžiarok o seba a proti tvrdému povrchu pre odstránenie snehu z podrážok a podobne.
Pamätajte, že všetky plasty časom starnú, čo ovplyvňuje ich mechanické vlastnosti. Správnym
používaním a skladovaním predĺžite životnosť Vašich lyžiarok.
Než nastúpite do viazania, uistite sa, že podrážky Vašich lyžiarok sú čisté a bez snehu. Pokiaľ je to
nutné, lyžiarku pred vstupom do viazania očistite (najmä oblasť špičky a päty). Opotrebované podrážky
lyžiarok môžu vážne narušiť funkciu vypínania viazania a tým zvýšiť riziko úrazu. Kontrolujte stav
podrážok Vašich lyžiarskych topánok pravidelne, prípadne ich nechajte skontrolovať kvalifikovaným
personálom v autorizovanej lyžiarskej predajni.
-

Lyžiarky Tecnica boli navrhnuté a vyrobené len pre zjazdové lyžovanie. Akékoľvek iné použitie
(napríklad jazda na boboch, snowboarding alebo turistika) by mohlo byť nebezpečné.

-

Najlepšie výsledky dosiahnete len vtedy, pokiaľ Vám topánka bude perfektne sedieť. Pri výbere
lyžiarok si vždy nechajte poradiť odborným personálom u autorizovaného predajcu Tecnica.
Vždy sa uistite, že Vaša lyžiarska obuv je behom lyžovania bezpečne zapnutá.
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-

Vezmite prosím na vedomie, že pracky lyžiarok musia byť pred lyžovaním dostatočne
utiahnuté.

-

Ak je lyžiarka vybavená možnosťou prepínania režimu lyžovanie/ chôdza, musí byť pred
lyžovaním nastavená z režimu chôdze do režimu lyžovania.

-

Majte na pamäti účel použitia lyžiarky s vhodným lyžiarskych viazaním (zjazdové viazanie podľa
normy ISO 9462; skialpové viazanie podľa normy ISO 13992).

Údržba
- Udržujte svoje lyžiarky a viazanie čisté. Lyžiarske vybavenie musí byť pri transporte vždy riadne
chránené. Používajte lyžiarske vaky a zvlášť obaly na viazanie.
-

Lyžiarsku obuv čistite len vodou. Vyvarujte sa používaniu akýchkoľvek chemických čistiacich
prostriedkov.

-

Pre čistenie vnútornej topánky použite handričku navlhčenú vodou. Nepoužívajte mydlo.
Vnútornú topánku nikdy neperte v práčke, vždy ju nechajte vyschnúť prirodzenou cestou
ďaleko od radiátora, krbu či iného zdroja tepla. Nikdy ho nesušte v rúre. Pred umiestnením
vnútornej topánky naspäť do skeletu lyžiarok sa uistite, že je úplne suchá.

-

V lete, alebo kedykoľvek, kedy nebudú lyžiarky po dlhšiu dobu používané, pre zachovanie tvaru
vypchajte vnútornú topánku napríklad papierom. Lyžiarky skladujte so zavretými prackami
a mierne roztiahnuté. Dbajte na správnu polohu jazyka vnútornej topánky, aby nedošlo k jeho
deformácii pri skladovaní.

-

Lyžiarky skladujte na suchom mieste, mimo dosah tepla a priameho slnečného žiarenia.

Záruka
1. Tecnica garantuje, že lyžiarky, zakúpené u autorizovaného predajcu Tecnica, sú bez výrobných
vád materiálov a spracovania po dobu zákonnej lehoty od dátumu predaja zákazníkovi. Behom
záručnej doby sa obráťte na autorizovaného predajcu alebo distribútora Tecnica. Informácie
o tom, ako kontaktovať autorizovaného predajcu alebo miestneho distribútora Tecnica, nájdete
na www.tecnicasports.com.
2. Záruka je platná len pre produkty zakúpené prostredníctvom autorizovaného predajcu Tecnica.
Záručná reklamácia musí byť predložená autorizovanému predajcovi Tecnica v zemi, v ktorej
bol produkt zakúpený a musí byť doložený potvrdením / dokladom o nákupe u autorizovaného
predajcu Tecnica.
3. Behom záručnej doby, Tecnica opraví alebo vymení chybný výrobok alebo jeho časť podľa
vlastného uváženia, bez poplatku za podobný alebo dostupný model.
4. Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nedbalosti (zneužitie, nedodržanie návodu
na použitie, bežné opotrebenie, nedostatočná údržba alebo zmena na výrobku, nedodržanie
podmienok bezpečnosti alebo bezpečnostné opatrenia pre používanie a pod.) alebo za škody
spôsobené opravou, výmenou jednotlivých dielov alebo údržby vykonávanej inými než
oprávnenými pracovníkmi.
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ČESKY
DŮLEŽITÉ: před použitím této lyžařské obuvi si pozorně přečtěte návod – jde o Vaši
bezpečnost!
LYŽUJTE BEZPEČNĚ!
Lyžování je aktivní sport se zvýšeným rizikem zranění. Vyžaduje dovednosti, které je třeba se naučit v
průběhu praxe i fyzickou kondici. Nejdůležitějším prvkem bezpečnosti je osobní odpovědnost.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ.
Lyže, lyžařské boty a vázání pracují společně jako jeden systém. Každá součást systému má specifické
mechanické funkce. Jakákoliv náhrada, změna nebo úprava jakékoliv části tohoto systému musí být
prováděna kvalifikovaným personálem. Jakékoli poškození jedné části systému může nepříznivě ovlivnit
bezpečnost a výkon celého systému. Tato lyžařská obuv může být použita pouze s lyžemi a vázáním,
které jsou v souladu s přijatými mezinárodními, evropskými a americkými normami, zahrnující mimo
jiné ISO 5355, ISO 8364, ISO 9462, ISO 11088, ASTM F939.
Pouze kvalifikovaný servisní technik může správně nastavit lyžařské vázání. Na začátku každé lyžařské
sezóny je nesmírně důležité, aby vaše lyže, lyžařské boty a vázání byly zkontrolovány kvalifikovaným
personálem. Servisní technik prověří opotřebení a navrhne případnou výměnu poškozených částí.
Pokud máte pocit, že Vaše vázání nefunguje správně, odneste jej do kvalifikovaného lyžařského
obchodu ke kontrole.
VAROVÁNÍ:
Lyžování je fyzická aktivita s rizikem zranění, která závisí na dovednostech, uvědomělosti, prostředí,
jakožto i na vázání, jehož bezpečné vypnutí nelze předvídat a 100% zaručit v každé situaci.
Nedodržení těchto pokynů může vážně ohrozit bezpečnost a výkon vašeho vybavení. Pokud máte
jakékoliv dotazy, obraťte se na prodejce Tecnica o pomoc.
VÝSTRAHA V PŘÍPADĚ POUŽITÍ S "LOW TECH" vázáním. Set složený z lyžařských bot s technologií "Low
tech" a skialpového vázání "Low tech" nesplňuje normy ISO 13992 a ISO 9462. Proto je jejich použití na
vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Tecnica na ně nevztahuje žádnou záruku.
POUŽÍVÁNÍ LYŽAŘSKÝCH BOT TECNICA
Obecný návod k použití
Lyžařské boty nejsou nezničitelné. Vždy používejte výrobek s opatrností a vyvarujte se příliš tvrdým
nárazům bot o sebe a proti tvrdému povrchu pro odstranění sněhu z podrážek, apod. Pamatujte, že
všechny plasty časem stárnou, což ovlivňuje jejich mechanické vlastnosti. Správným používáním a
skladováním prodloužíte životnost vašich lyžařských bot.
Než nastoupíte do vázání, ujistěte se, že podrážky Vašich lyžařských bot jsou čisté a bez sněhu.
Pokud je to nutné, botu před vstupem do vázání očistěte (zejména v oblasti špičky a paty).
Opotřebované podrážky lyžařských bot mohou vážně narušit funkci vypínání vázání a tím zvýšit
riziko úrazu. Kontrolujte stav podrážek Vašich lyžařských bot pravidelně, případně si je nechte
zkontrolovat kvalifikovaným personálem v autorizované lyžařské prodejně.
- Lyžařské boty Tecnica byly navrženy a vyrobeny pouze pro sjezdové lyžování. Jakékoliv jiné
použití (např. jízda na bobech, snowboarding, turistika) by mohlo být nebezpečné.
-

Nejlepších výsledků dosáhnete jen tehdy, pokud Vám bota bude perfektně sedět. Při výběru
lyžařských bot si vždy nechte poradit odborným personálem u autorizovaného prodejce
Tecnica. Vždy se ujistěte, že Vaše lyžařská obuv je během lyžování bezpečně zapnuta.

-

Vezměte prosím na vědomí, že přezky lyžařských bot musí být před lyžováním dostatečně
dotaženy.
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-

Je-li lyžařská bota vybavena možností přepínání režimu lyžování/ chůze, musí být před
lyžováním změněna z režimu chůze na režim lyžování.

-

Mějte na vědomí účel použití lyžařské boty s vhodným lyžařským vázáním (sjezdové vázání
podle normy ISO 9462; skialpové vázání podle normy ISO 13992).

Údržba
– Udržujte své lyžařské boty a vázání čisté. Lyžařské vybavení musí být vždy řádně chráněné při
transportu. Používejte lyžařské vaky a zvláštní obaly pro vázání.
–

Lyžařskou obuv čistěte pouze vodou. Vyvarujte se používání jakýchkoliv chemických čistidel.

–

Pro čištění vnitřní botičky použijte hadřík navlhčený vodou. Nepoužívejte mýdlo. Vnitřní botičky
nikdy neperte v pračce, vždy je nechte vyschnout přirozenou cestou daleko od radiátoru, krbu
či jiného zdroje tepla. Nikdy je nesušte v troubě. Před umístěním vnitřních botiček zpět do
skeletu lyžařské obuvi se ujistěte, že jsou zcela suché.

–

V létě, nebo kdykoliv, kdy nebude lyžařská obuv po delší dobu používána, pro zachování tvaru
vycpěte vnitřní botičku např. papírem. Boty skladujte se zavřenými přezkami a mírně roztažené.
Dbejte na správnou polohu jazyku vnitřní botičky, aby nedošlo k jeho deformaci při skladování.

–

Lyžařské boty skladujte na suchém místě, mimo dosah tepla a přímého slunečního záření.

Záruka
1. Tecnica garantuje, že lyžařské boty, zakoupené u autorizovaného prodejce Tecnica, jsou bez
výrobních vad materiálů a zpracování po dobu zákonné lhůty od data prodeje zákazníkovi. Během
záruční doby se obraťte na autorizovaného prodejce nebo distributora Tecnica. Informace o tom,
jak kontaktovat autorizovaného prodejce nebo místního distributora Tecnica, naleznete na
www.tecnicasports.com.
2. Záruka je platná pouze pro produkty zakoupené prostřednictvím autorizovaného prodejce Tecnica.
Záruční reklamace musí být předložena autorizovanému prodejci Tecnica v zemi, ve které byl
produkt zakoupen a musí být doložena stvrzenkou / dokladem o nákupu u autorizovaného
prodejce Tecnica.
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