
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili lyžařské boty
Rossignol. Vybrali jste si vysoce technologicky kvalitní
produkt, který Vám umožní vychutnat si požitek z ly-
žování.
Pro řádné užívání a zachování dlouhotrvající kvality
výrobku, doporučuje Rossignol pozorně prostudovat
následující instrukce; Ty Vám umožní bezpečné lyžování
a prodlouží životnost Vámi zvoleného Rossignol  výrobku.

DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ
Lyžařské boty Rossignol by měly být používány pouze v kombinaci
s lyžemi a vázáním, které vyhovují mezinárodně uznávaným
standardům, zahrnujícím, ale ne limitovaným IS0 5355.
Vaše lyže, boty a vázání dohromady spolupracují jako Systém.
Montáž, nastavení a pravidelná údržba kvalifikovaným obchodníkem
napomáhají udržet lyžařské boty v dobrém stavu a jsou nezbytné
pro řádné fungování a bezpečnost Systému.
Požádejte Vašeho kvalifikovaného obchodníka k provedení kontroly
a veškerého nastavení pomocí odpovídající techniky a k vysvětlení
návodu na obsluhu Vašeho Systému.
Nesprávné zacházení může nepříznivě ovlivnit výkon Systému a na
závady a poškození způsobené nesprávným zacházení se v žádném
případě nevztahuje záruka.

VAROVÁNÍ
Lyžování je hazardní sport, při kterém může dojít ke zranění. Uživatel
lyžařských bot si je tohoto vědom a musí počítat s možnými následky
vzniklými při zranění.
Přesto si jsme jistí, že lyžařské boty Rossignol poskytují nesrovna-
telnou úroveň maximálního výkonu. Žádné jiné lyžařské boty Vás ve
všech situacích neochrání tak dobře, jako boty Rossignol, přestože
by byly náležitě používány.
Náš Systém však negarantuje bezchybnou funkci na časově ne-
omezenou dobu a za všech okolností. Zároveň  není možné zabránit
každé situaci, ve které může dojít k poškození, a následek této
situace tedy nezakládá garanci absolutní bezpečnosti.

DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ A ETICKÝ KODEX
SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ VYŽADUJE DOSTATEK FYZICKÉ SÍLY,
ODBORNOU PŘÍPRAVU, TECHNICKOU ZDATNOST A OBEZŘET-
NOST. K REDUKCI RIZIKA VZNIKU NEHODY ČI ZRANĚNÍ VÁS ČI LIDÍ
VE VAŠEM OKOLÍ, JE VÁM DŮRAZNĚ DOPORUČOVÁNO DBÁT
NÁSLEDUJÍCÍCH PRAVIDEL:
• Pozorně dodržujte všechna naše doporučení týkající se použití

a údržby;
• Před vstupem do vázání se ujistěte, že jsou Vaše boty bez

jakýchkoliv zbytků sněhu, nečistot či jiných cizích elementů, které
by mohly způsobit nesprávné sepnutí vázání;

• Ujistěte se, že všechny přezky na každé botě jsou bezpečně
uzavřeny a upevněny;

• Ujistěte se, že Vaše oblečení či jeho části (nohavice), nebrání
správné funkci lyžařských bot a Systému vázání, zahrnujícímu
lyžařské brzdy.

• Vždy se striktně řiďte pokyny v lyžařském středisku; 
• Vždy si počínejte a postupujte se zvýšenou pozorností a obezřet-

ností;

VŽDY DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ ETICKÝ KODEX:
• Ujistěte se, že Vaši jízdu (rychlost a směr) máte plně pod kontrolou

a jste schopni kdykoliv bez jakýchkoliv potíží zastavit a vyhnout se
překážce či jiným lyžařům;

• Lyžaři před Vámi mají přednost: Vaší povinností a odpovědností je se
jim vyhnout;

• Nikdy nezastavujte na místě, kde byste překáželi či nebyli dostatečně
viditelní pro ostatní lyžaře;

• Při započatí jízdy či oblouku se vždy nejprve ujistěte, že na svahu
nejsou jiní lyžaři, kterým byste svou jízdou způsobili překážku či jinak
překáželi; Pokud na svahu jiní lyžaři jsou, dejte jim přednost;

• Vždy si pozorně přečtěte, respektujte a řiďte se ukazateli a infor-
mačními panely. Nevystavujte se riziku a nevjíždějte do zakázaných
oblastí či na uzavřené svahy;

• Před využitím jakéhokoliv typu lanové dráhy se ujistěte, že jste ve
stavu, kdy této služby využijete bezpečně a v plném vědomí.

ÚDRŽBA
Značné opotřebení podrážky lyžařské boty má nepříznivý vliv na
funkci vázání. Vyhněte se chůzi po tvrdém, hrubém terénu s Vašimi
lyžařskými botami.
Abyste se ochránili před poškozením nebo předčasnému opotře-
bování.
K čistění obuvi používejte pouze jemná mýdla a vodu; Vyhněte se
použití jakéhokoliv jiného typu tvrdých čistících prostředků.
Po použití důkladně usušte vnitřní botičku, avšak v dostatečně
bezpečné vzdálenosti od přímého zdroje topení (radiátor, otevřený
oheň, atd.).
Před uložením bot na delší časové období se ujistěte, že jsou
kompletně suché, přezky uzavřené a umístěte je na suché místo, mimo
přímé sluneční záření.

OMEZENÍ ZÁRUKY
Lyžařské boty Rossignol poskytují „Omezenou záruku“ na vady
materiálu a zpracování, po dobu 2 let od data nákupu produktu
zákazníkem, a to po předložení platné účtenky.

Rossignol opraví či vymění vadné lyžařské boty (dostupných modelů
a verzí). Tato záruka se vztahuje pouze na originálního zákazníka,
kterému byly boty doporučeny kvalifikovaným dealerem.

Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným
zacházením, opomenutím nebo zneužitím (například: nesprávné
skladování a přeprava, nerespektování instrukcí,…), opotřebením
a poškozením věci způsobeném běžným používáním, nehodou,
vnějším přizpůsobením tvaru, barvy a vzhledu produktu. 

V žádném případě nenese Rossignol odpovědnost za nahodilé nebo
následné škody. Některé země nebo státy neumožňují vyloučení nebo
omezení nahodilých nebo následných škod, a tak zde výše zmíněné
omezení nelze aplikovat.

Každá země je zodpovědná za její vlastní prodeje, a tak byste měli
kontaktovat Vašeho kvalifikovaného dealera, nebo navštívit Rossignol
webové stránky na www.rossignol.com pro zjištění kontaktu na Vašeho
místního Rossignol distributora. 

Všechny nároky na náhradu škody směřujte s poškozeným produktem
a potvrzením o koupi (pokladním dokladem) na Vašeho nejbližšího
kvalifikovaného dovozce. 

NÁVOD NA POUŽÍTÍ – PROSÍME, ČTĚTE POZORNĚ



ŠIROKÝ VÝBĚR LYŽAŘSKÝCH BOT NAVRHOVANÝCH SPECIÁLNĚ PRO DĚTI.

• HERO WORLD CUP SI 110, 90, 70 / HERO JR 65 / ALLTRACK JR 80 / ALLSPEED JR 70 
Ideální bota pro mladé závodníky na zdokonalování techniky.

• HERO J4, J3 / COMP J4, J3 / FUN GIRL J4, J3 / TMX J4, J3: Poslouží při osvojování 
si lyžařské techniky a pro pohodlné celodenní lyžování pro budoucí sjezdaře.
• COMP J1, FUN GIRL J1: Ideální bota na úvod pro děti, které začínají lyžovat.   

NÁVOD K ÚDRŽBĚ: Obuv nevysoušejte na přímém topném zdroji, omývejte mýdlovým roztokem,
vnitřní botičky udržujte suché, před uskladněním zapněte přezky, skladujte v suchu/teple, obuv

nevystavujete dlouhodobě slunečnímu záření.  

Výrobce: Rossignol SAS
Výhradní dovozce a distributor 
značky Rossignol pro ČR: Bretton s.r.o.

NÁVOD NA ÚDRŽBU A POUŽÍVÁNÍ 
JUNIORSKÝCH LYŽAŘSKÝCH BOT ROSSIGNOL

C O M P  J  T E C H N O L O G I E
DVOJSLOŽKOVÝ KOKPIT

Spodní část skeletu je vyrobena vstřikováním dvou materiálů různé tvrdosti, jde o jedinečný
technický Rossignol koncept, který poskytuje výbornou pružnost pro mladé lyžaře. Kombinace

těchto dvou materiálů různé tvrdosti zaručuje excelentní oporu ve správný čas.

SENSOR INSIDE
Stejně jako u dospělých bot i zde je botička v přímém kontaktu se skeletem pro zlepšení výkonu.

FLEX / PRUŽNOST
Zadní část skeletu je speciálně navrhovaná pro mladé lyžaře tak, aby jim bota poskytla správný

předklon a dobrou pružnost.

DIAGONÁLNÍ PŘEZKY
Přezky mají netradiční diagonální směr z důvodu přirozenějšího stažení chodidla a zajištění paty.

ALVEO PODEŠEV
Na mezipodešvi je speciální vložka s honeycomb (včelí plást) strukturou, aby zlepšila tepelnou izolaci

boty.

JUNIOR BOTIČKA
Výplň botičky je navrhovaná tak, aby co nejlépe seděla na noze.


