
 

 

                                                                                                                

     CZ                      Návod na použití zimních bruslí             
 

Upozornění : 
Bruslení přináší určitá rizika a zranění jsou běžným a obecným jevem tohoto sportu. Výrobek je určený na 

bruslení na ledové ploše a při jakémkoli jiném použití nelze uplatnit reklamaci. Je třeba dodržovat obecná 

pravidla a zásady bruslení.  

 

Popis výrobku : 
Obuv je vyrobena ze syntetického materiálu  se speciální úpravou líce, která svými vlastnostmi zabraňuje 

pronikání vlhkosti do obuvi. Na podšívka je použit syntetický, případně textilní materiál nebo přírodní 

podšívková useň. Některé brusle jsou konstruovány s nastavitelnými velikostmi boty v rozmezí daném 

základním popisem na etiketě výrobku. Tyto boty jsou tvořeny plastovým skeletem a vnitřní textilní botičkou. 

Tuto doporučujeme impregnovat proti průniku vody nebo sněhu dovnitř boty. Obuv je vyrobena jako komplet 

s bruslemi. 

 

Návod na ošetřování obuvi a nože na bruslení : 
Obuv po použití doporučujeme vycpat měkkým savým papírem, břit brusle otřít do sucha. Obuv sušte 

v místnosti s pokojovou teplotou. Nevysoušejte obuv u přímého zdroje tepla nebo přímo na zdroji – hrozí 

poškození obuvi. Obuv očistěte vlhkým hadříkem. Po skončení sezóny takto ošetřenou obuv uložte na 

tmavém, suchém a vzdušném místě.Budete-li vaši obuv takto pravidelně ošetřovat, udrží si dlouhou dobu 

správný tvar a  bude vám spolehlivě sloužit., 

 

Návod na seřízení roztahovacích bruslí na potřebnou velikost + návod na ošetření obuvi: 
Postup pro nastavení bruslí: Páčku, na spodní straně bruslí, vytočíme o 90 st., kolmo k noži. Potom lze botu 

vytahovat a zatahovat, dle potřeby. Následně je třeba páčku zajistit do původní polohy tak, aby byla souběžně 

s nožem brusle. ( Páčku lze natočit na obě strany, je třeba dodržet zásadu, že musí být nasměrována souběžně 

s nožem... ). 

 

Brusle jsou tvořeny plastovým skeletem a vnitřní textilní botičkou, která má měkkou výstelku pro 

zabezpečení nejvyššího komfortu. Pro dosažení řádného upevnění na nohu je k dispozici klasické šněrování, 

textilní přezka na suchý zip a plastová přezka. Brusle mají vodoodpudivou povrchovou úpravu (impregnaci), 

která zabraňuje pronikání vlhkosti do boty a zároveň tak znemožňuje prochladnutí nohy. Přesto doporučujeme 

občas brusle naimpregnovat běžně dostupnými impregnačními prostředky. 

 

Doporučení : 

Dovozce neručí za vady vzniklé nesprávným používáním a ošetřováním obuvi. 

 

Záruka : 
Výrobek je chráněn záruční dobou platnou podle zákona. Tato záruka se vztahuje na případné vady výrobní. 

Není poskytována na opotřebení výrobku vlivem běžného používání, na vady a opotřebení vzniklé 

nesprávným zacházením, skladováním a užíváním  např. k jinému účelu než je výrobek určen a na jakékoli 

úpravy výrobku. 
                                          Dovozce : ACRA s.r.o. Semily 

                                     
 


