VENUJTE POZORNOSŤ - INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU BEŽECKEJ LYŽIARSKEJ OBUVI
-I
Ďakujeme, že ste si zakúpili obuv na bežecké lyžovanie
Rossignol. Pre správne používanie a zachovanie
dlhotrvajúcej kvality výrobku, odporúča Rossignol
pozorne preštudovať nasledujúce inštrukcie, ktoré Vám
umožnia bezpečné používanie a predĺžia životnosť Vami
zvolenej obuvi Rossignol.
Dôležité odporúčania
Lyžiarska obuv Rossignol je určená pre bežecké lyžovanie. Pri
výbere dbajte na to, aby Vami zvolená obuv presne zodpovedala
Vašim potrebám a štýlu bežeckého lyžovania, na ktorý ju budete
používať. veľkosti a tvaru Vašej nohy. Obuv si pri nákupe
starostlivo vyskúšajte. Noha v obuvi musí byť pevne fixovaná,
aby nedochádzalo k pohybu nohy v topánke a následnému
poškodzovaniu podšívky a stielky v pätnej časti obuvi. Obuv si pri
skúšaní vždy zapnite.
Lyžiarska obuv Rossignol by mala byť používaná v kombinácii
s lyžami a viazaním, ktoré vyhovujú medzinárodne uznávaným
štandardom. Vaše lyže, obuv a viazanie spolupracujú ako
systém. Lyžiarska obuv na bežky Rossignol je kompatibilná
výhradne s viazaniami systému NNN. Montáž a nastavenie
odporúčame vykonať u kvalifikovaného obchodníka alebo
v kvalifikovanom servise. Ak nie je predávajúci vybavený
odpovedajúcou technikou pre montáž mal by Vám odporučiť,
kde je možné montáž vykonať. Správna montáž a nastavenie
napomáha udržať obuv v dobrom stave a sú nevyhnutné pre
riadne fungovanie a bezpečnosť systému. Nesprávne
zaobchádzanie môže nepriaznivo ovplyvniť výkon obuvi a na
závady
alebo
poškodenia
spôsobené
nesprávnym
zaobchádzaním sa v žiadnom prípade nevzťahuje záruka.

Varovanie
Bežecké lyžovanie je rizikový šport, pri ktorom môže dôjsť ku
zraneniu. Užívateľ lyžiarskych topánok na bežky si je týchto rizík
vedomí a musí počítať s možnými následkami vzniknutými pri
zranení. Sme ale presvedčený, že lyžiarska obuv na bežky značky
Rossignol poskytuje vysokú úroveň výkonu a ochrany. Lyžiarska
obuv na bežky Rossignol však nezaručuje bezchybnú funkčnosť
na časovo neobmedzenú dobu a za každých okolností. Zároveň
nie je možné zabrániť každej situácii, v ktorej môže dôjsť
k poškodeniu, a následok takých situácií nezaručuje absolútnu
bezpečnosť.

Odporúčania pre použitie a Etický kódex
BEŽECKÉ LYŽOVANIE VYŽADUJE DOSTATOK FYZICKEJ SILY,
ODBORNÚ PRÍPRAVU, TECHNICKÚ ZDATNOSŤ A OBOZRETNOSŤ.
K ZNÍŽENIU RIZÍK VZNIKU NEHODY ČI ZRANENIA VÁS ALEBO
INÝCH ĽUDÍ VO VAŠOM OKOLÍ, JE VÁM VÝRAZNE ODPORÚČANÉ
DODRŽIAVAŤ NASLEDUJÚCE PRAVIDLÁ:
•Pozorne dodržujte všetky naše odporúčania týkajúce sa
používania a údržby;

Výrobca: Rossignol SAS
Výhradný dovozca a distribútor
značky Rossignol pre SR: Bretton s.r.o

•Pre zapnutím do viazania sa uistite, že je Vaša obuv bez
akýchkoľvek zbytkov snehu, nečistôt či iných cudzích
elementov, ktoré by mohli spôsobiť nesprávne zapnutie vo
viazaní;
•Uistite sa, že máte obuv riadne zašnurovanú a zapnutú;
• Uistite sa, že Vaše oblečenie alebo jeho časti (nohavice),
nebránia správnej funkcii obuvi a systému;
•Vždy si počínajte a postupujte so zvýšenou pozornosťou
a obozretnosťou.

VŽDY DODRŽUJTE NASLEDUJÚCI ETICKÝ KÓDEX:
•Uistite sa, že máte Vašu jazdu (rýchlosť a smer) pod kontrolou
a ste schopný kedykoľvek zastaviť; a vyhnúť sa prekážke či iným
bežkárom/lyžiarom.
•Lyžiari pred Vami majú prednosť a Vašou povinnosťou je sa im
vyhnúť;
•Nikdy nezastavujte na mieste, kde by ste prekážali alebo
neboli dostatočne viditeľný pre ostatných lyžiarov;
•Nevystavujte sa riziku a nevchádzajte na uzavreté trate.

Údržba
Značné opotrebovanie podrážky lyžiarskej obuvi na bežky má
nepriaznivý vplyv na funkciu zapnutia vo viazaní. Vyhnite sa
chôdzi po tvrdom a hrubom teréne.
Na čistenie lyžiarskej obuvi na bežky Rossignol používajte
výhradne len jemné mydlá, vodu a mäkkú handričku. Vyhnite
sa použitiu akýchkoľvek iných typov tvrdých a agresívnych
čistiacich prostriedkov. Obuv alebo časť obuvi nesmie byť nikdy
praná v práčke! Po použití obuv dôkladne usušte, avšak
v dostatočnej bezpečnej vzdialenosti od priameho zdroja
kúrenia (radiátor, otvorený oheň, atď.) Pred odložením na
dlhšie časové obdobie sa uistite, že obuv je kompletne suchá
a odložte ju na suché miesto mimo priameho slnečného
žiarenia.

Záruka
Záruka lyžiarskej obuvi na bežkovanie Rossignol sa vzťahuje na
vady materiálu a spracovania po dobu 2 rokov od dátumu
nákupu produktu zákazníkom. Pri uplatnení záruky je zákazník
povinný predložiť platný doklad o kúpe.
Rossignol opraví alebo vymení vadnú lyžiarsku obuv
(dostupných modelov a verzií). Táto záruka vzťahuje len na
originálneho zákazníka, ktorému bola obuv odporúčaná
kvalifikovaným obchodníkom.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené: nesprávnym
zaobchádzaním; nesprávnym skladovaním a prepravou;
nerešpektovaním odporúčaní Rossignol; opotrebovaním;
nehodou; vonkajším prispôsobením tvaru, farby a vzhľadu
produktu. V žiadnom prípade nenesie Rossignol zodpovednosť
za náhodné alebo následné škody.

