
Navodila za uporabo

NATURAL WALK
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Nastavljanje dolžine palice

Sprostite spojni mehanizem in sestavite del        in del 1a 2a
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Bodite pozorni, da pravilno obrnete ročaj. Bela črta na delu palice z 
ročajem se mora nadaljevati z belo črto na spodnjem mehanizmu. Krivina 
palice mora biti vedno obrnjena navzven in bela črta na zgornjem delu 
mora biti na zunanji strani.
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Na del, ki ste ga sestavili v prvem koraku (dela        in         ), pritrdite 
še del        . 
Odprite spojni mehanizem in potisnite spodnji del palice v zgornji del.
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T-oprijem 
(vključen palec).

Klasični oprijem 
palice.
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Prikaz pravilno sestavljene palice: 
Zgornji in spodnji del prilagodite svoji 
višini tako, da izvlečete palico na obeh 
straneh do enake številke (npr.zgoraj do 
št.2 in spodaj do št.2), vendar največ do 
oznake STOP.

6

Priložena gumijasta podloga na karbidni 
konici je namenjena za uporabo palice na 
asfaltnih podlagah.
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Menjava krpljic

Nameščeno krpljico skupaj s plastično konico odvijte v nasprotni smeri 
urnega kazalca.
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Izbrano krpljico skupaj s plastično  konico privijte v smeri urnega kazalca.2

Opozorila

1.   Palice ne smejo nikoli priti v stik z oljem ali mastjo.
2.  Kadar uporabljate kremo za sončenje, bodite pozorni, da se z mastnimi     
    rokami ne dotikate kovinskega dela palice.
3.  Priporočamo,  da po uporabi palice  sprostite spojne mehanizme   
   (S-lock).
4.  Mokre palice razstavite na elemente, jih obrišite s suho krpo in   
    razstavljene pustite čez noč, da se na zraku osušijo.
5.  Palice z lesenim ročajem hranite na suhem.
6.  Konici s krpljicama morata biti dobro priviti, saj se v nasprotnem   
    primeru lahko odvijeta sami od sebe ali se zlomita pritrdilna vijaka.
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90°

Komolec naj bo 
pod kotom 90.
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Bodite pozorni, 
da se napis 
Natural walk 
bere od zgoraj 
navzdol.



Priporočila za pravilnejšo uporabo

       Pri vzponih palice lahko nastavite nižje, pri    
     spustih pa nekoliko višje.

-     Pri spustih priporočamo nižjo telesno držo oz.  
     naj bo vaše težišče nižje (kot pri smučanju).

      Uporabo paščkov pri spustih odsvetujemo iz    
    varnostnih razlogov–ob morebitnem zdrsu ali  
    padcu se boste lažje ujeli.

Palice naj vam dobro 
služijo in naj vas spremljajo 
na novih poteh.

Servis: Trico d.o.o. s partnerji
Naslov: Sebenje 4, 4294 Križe, SLOVENIJA 
Kontakt: info@naturalwalk.co
Telefon: + 386 40 984 144


