
 

Srdečne blahoželáme! Práve ste si zakúpili výrobok K2 Softboot, ktorý už od roku 1994 je štandardom pre najvyššie pohodlie, zdravie 
a výkon v oblasti korčuľovania. K2 Softboot = Komfortná technológia. 
Aby ste boli s výrobkom naozaj spokojní, je dobré si ho vyskúšať s ponožkou, ktorú budete v korčuli nosiť. Najdôležitejším bodom je 
výber správneho modelu a veľkosti, v čom môže veľmi pomôcť školený predajca. 
Odporúčame, ešte pred samotným použitím v exteriéri, preskúšať korčule doma, aby sme sa uistili o správnom výbere veľkosti. 
Je zrejmé, že po použití vonku nie je možné nárokovať si na výmenu za inú veľkosť, nakoľko korčule sú už opotrebované (hoci len 
minimálne).  
Pánske veľkosti: 

US 5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 

EU 36,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 47 48 49 

UK 4 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 

Dámske veľkosti:                   

US 4 5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 

EU 34 35 36 36,5 37 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 

UK 1,5 2 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 

Detské veľkosti: 

US S/11-2 M/1-5 L/4-8 

EU 29-34 32-37 35-40 

UK 10-1 13-4 3-7 

 
BEZPEČNOSŤ PRI KORČUĽOVANÍ : 
1. K2 odporúča všetkým, aby nosili kompletný ochranný výstroj. Je potrebné si uvedomiť, že žiaden výstroj nemôže zaručiť úplnú 
ochranu v každej situácii. Korčuľovanie je potenciálne nebezpečnou aktivitou, ktorá so sebou môže niesť nebezpečné zranenia 
s vážnymi zdravotnými následkami ba dokonca aj smrteľnými. Tieto potenciálne riziká korčuľovania je však možné redukovať tým, že  
budete vždy nosiť ochranný výstroj  a čo je ešte dôležitejšie, budete mať v každej chvíli situáciou pod kontrolou. 
2. Vždy pred korčuľovaním si skontrolujte výstroj. Je potrebné pravidelne prekontrolovať pevnosť rámu a dotiahnutie osiek koliesok 
tak, aby správne priliehali.  
3. Pevne si utiahnite šnúrky na svojich korčuliach. Prípadne zatiahnite koliesko systému BOA (v smere hod. ručičiek), ktoré sa 
nachádza na samotnom jazyku niektorých modelov korčúľ K2 Softboot. Pre uzavretie pracky, vložte plastový ozubený pásik do 
uzáveru tak, aby sa v ňom zuby pásika zachytili, utiahnite ho podľa potreby a následne zatlačte na pracku. Pre silnejšie dotiahnutie 
povoľte pracku ešte raz a posuňte ozubený pásik hlbšie do uzáveru a opätovne zatlačte na pracku. 
 
PRAVIDLÁ NA KLZISKU : 
1. Ubezpečte sa, že poznáte pravidlá bezpečnosti danej ľadovej plochy. 
2. Skontrolujte si korčule a výstroj pred každým korčuľovaním. 
3. V žiadnom prípade neprerábajte a nemodifikujte K2 korčule, mohlo by dôjsť k ich porušeniu a zníženiu bezpečnosti. 
4. Stále korčuľujte pod kontrolou a buďte si vedomí svojich schopností a možností. 
5. Korčuľovanie na prírodnom ľade môže byť nebezpečné. Nekorčuľujte na ľade pokiaľ si nie ste istí, že je bezpečný. 
6. Upozornenie: Čepele korčúľ sú ostré, preto zaobchádzajte s korčuľami opatrne. 
7. Pri preprave a mimo ľadu používajte návlek na čepele. 
8. K2 korčule sú vyrábané pre účely rekreačného korčuľovania pre všetky vekové a výkonnostné úrovne, nie sú určené pre hokej 

a súťažné krasokorčuľovanie.  
 
TECHNICKÉ TIPY PRE ZAČIATOK: Vyberte si bezpečnú, dobre upravenú a nepreplnenú ľadovú plochu. Pred korčuľovaním si 
dotiahnite šnúrky a pracky. Ozubený plastový jazyk nasuňte do pracky a zatiahnite klipsňu. V prípade nedostatočnej tesnosti, znova 
odopnite klipsňu, zatlačte plastový pásik tesnejšie a znova zatiahnite klipsňu. 
Na ľade zaujmite atletické postavenie a znížte svoje ťažisko tak, že pokrčíte kolená a členky a v bokoch sa ľahko nakloníte dopredu 
(ako keď si sadáte na stoličku). Vďaka tejto polohe získate potrebnú rovnováhu. Zatlačte ľahko na pravú korčuľu smerom von 
a dozadu, preneste váhu na ľavú korčuľu a nechajte ju kĺzať.  Pravú korčuľu veďte kruhovým pohybom znovu pod telo. Znovu sa 
ľahko odrazte, tentoraz ľavou korčuľou. Tento pohyb niekoľkokrát zopakujte a po chvíli by ste mali  byť schopní uskutočniť prvé, na 
seba plynule nadväzované korčuliarske kroky. Pokúste sa urobiť malé oblúčiky s oboma korčuľami na ľade tak, že plynulo a opatrne 
zaťažujete  vonkajšiu hranu vnútornej korčule a vnútornú hranu vonkajšej korčule. Neustále kontrolujte rýchlosť korčuľovania. 
Brzdenie-zastavenie uskutočníte oblúkmi alebo tak, že budete brzdiť ťahaním a tlačením vnútornej hrany zadnej korčule pričom 
väčšina váhy spočíva na prednej korčuli. Tieto postupy Vám pomôžu spomaliť a postupne zastaviť ale Pozor ! neočakávajte, že 
k zastaveniu dôjde okamžite. Preto majte stále na zreteli bezpečnú vzdialenosť medzi osobami a prekážkami na ľadovej ploche. 
 
TECHNICKÉ INFORMÁCIE :Korčule K2 Softboot obsahujú mäkkú topánku  z priedušného materiálu, ktorá je vybavená anatomickou 
opornou manžetou s kĺbom. Manžeta zosilnená vonkajším rebrom zaručuje postrannú stabilitu a oporu proti skrúteniu, zatiaľ čo 
topánka skladajúca sa z aktívne dýchajúceho materiálu sa môže pohybovať dopredu a dozadu. Spojenie týchto základných inovácií 
spolu s nasledovnými technológiami robí z korčúľ K2 Softboot jedny z najpohodlnejších na trhu. 
 



 

Systém BOA Predstavuje zaťahovanie korčúľ (alternatíva šnúrok) prostredníctvom otočného kolieska umiestneného na vonkajšej 
strane jazyka korčule. Jedná sa o pohodlné, rýchle, efektívne a rovnomerné dotiahnutie korčule. Pre dotiahnutie otáčajte v smere 
hodinových ručičiek. Pre povolenie jednoducho vysuňte otočnú časť kolieska  BOA smerom von (od jazyka korčule), odtiahnite jazyk 
a vyzujte si korčuľu. 
 
ÚDRŽBA Upozornenie!  odporúčame prenechať servis a údržbu odborníkom v predajniach na to určených. 
Brúsenie korčúľ: Je dôležité udržiavať čepele korčúľ správne nabrúsené. K2 korčule sú nabrúsené už od výroby, ale odporúčame dať 
korčule prebrúsiť odborníkom pred prvým použitím. Po určitom období sa čepele korčúľ otupia používaním, preto je potrebné ich 
udržiavať stále naostrené. Ohľadne ostrenia hrán sa prosím poraďte s odborníkom. 
Údržba čepelí korčúľ: odstráňte sneh, poutierajte a vysušte čepele po použití. Chrániče znova nasaďte na čepele.  
 
Čistenie topánky: Mäkké topánky korčúľ K2  Softboot by sa mali čistiť jemným mydlom, teplou vodou a nylonovou kefkou. 
Používajte čo najmenej vody. Použitím prílišného množstva vody sa môže vnútorná konštrukcia topánky poškodiť. Voda alebo mydlo 
sa NESMIE dostať na upevňovaciu dosku, nity a pevné časti. Topánku NEPONÁRAJTE do vody a NEPERTE ju v práčke. 
Krok 1: vyberte z topánky vložku. 
Krok 2: ľahko navlhčite nylonovú kefku a jemne ňou očistite vonkajšiu a vnútornú časť topánky. 
Krok 3: nechajte topánku uschnúť. NEPOUŽÍVAJTE fény ani žiadne tepelné telesá, pretože materiály by sa mohli pôsobením tepla 
poškodiť. 
Krok 4: po vyschnutí môžete do vnútorného obloženia topánky nastriekať malé množstvo deodorantu na nohy. 
 
ZÁRUKA 
Na korčule K2 Softboot a diely príslušenstva je poskytovaná záruka 2 roky (24 mesiacov) odo dňa zakúpenia tovaru  
u maloobchodného predajcu. Táto záruka platí výlučne pre prvý nákup v maloobchodnej predajni a nie je prenosná. Záruka sa 
vzťahuje na  výrobné chyby, chyby konštrukcie a materiálu, spôsobené výrobcom. Záruka sa vzťahuje len na chyby, ktoré 
znemožňujú použitie a funkčnosť výrobku.   
Pozor ! Táto záruka sa NEVZŤAHUJE na chyby spôsobené normálnym opotrebením, použitím iným než  stanoveným v tomto návode, 
neodborným zaobchádzaním, nesprávnym použitím, nevhodnou údržbou, zakázanými úpravami, nevhodným skladovaním a 
nedbalosťou.  
Reklamácia nebude uznaná v prípade, že zákazník napriek zisteniu reklamovateľnej chyby, používa výrobok a týmto znemožní 
objektívne posúdenie prípadne jeho plnohodnotnú opravu. 
Nie je možné zamieňať si záručnú dobu a životnosť výrobku. Životnosť je daná spôsobom a intenzitou používania a môže byť kratšia 
ako záručná doba. 
Podmienky prijatia výrobku k reklamačnému konaniu: 
1/ Predložte originál dokladu o zakúpení -zaplatení.   
2/ Výrobok musí byť náležite suchý, čistý. 
3/ Závada musí byť jasne označená a  popísaná podľa požiadaviek reklamačného protokolu. 
Bez dodržania týchto podmienok nebude výrobok prijatý k reklamačnému konaniu. 
Dôležité pokyny 
Uschovajte si doklad o zaplatení. 
Každé reklamačné konanie musí prebehnúť prostredníctvom maloobchodného predajcu K2. 
Váš maloobchodný predajca K2 reklamovaný výrobok obhliadne spíše reklamačný protokol a predloží návrh na ďalší postup. 
Reklamačný protokol slúži zákazníkovi ako doklad na predĺženie záručnej doby o dobu reklamačného konania. 
Opraviteľné chyby sa čo najskôr vyriešia opravou výrobku. Neopraviteľné chyby sa riešia výmenou za novú vymeniteľnú časť alebo 
výrobok prípadne vrátením peňazí. 
K2 Corporation ako aj všetci jej distribútori výrobkov K2  odmietajú akúkoľvek zodpovednosť a záväzky za prípadné škody, zranenia 
alebo smrť, vyplývajúce z nevhodného použitia  výrobku K2. Každá osoba používajúca výrobky K2 je osobne zodpovedná za vzdelanie 
a schopnosti v oblasti použitia. Každý užívateľ znáša všetky riziká a úplne preberá zodpovednosť za všetky škody, zranenia, prípadne 
smrť, ktoré spôsobí sebe a iným osobám pri používaní výrobkov K2. 
Predajca a dovozca poskytuje aj pozáručný servis na výrobky K2. V prípade poškodenia Vášho výrobku sa budeme tento  snažiť 
opraviť v rámci technických a časových možností. 
Ďakujeme Vám, že ste sa oboznámili s manuálom a záručnými podmienkami K2. V prípade ďalších otázok a referencií, prosím 
navštívte oficiálnu stránku https://de.k2skates.com/en_DE/ice-skates 

 
K2 korčule  zodpovedajú bezpečnostným požiadavkám definovaných normou DIN  EN 15638 
PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ A POHODLNÉ CHVÍLE S KORČUĽAMI K2 ! 
Výrobca: K2 Sports, 4201 6th Ave S.Seattle WA 98108 USA, Krajina pôvodu: Čína 
Dovozca do Európy: K2 Europe,K2 Sports Europe GmbH,Seeshaupter Strasse 62,82377 Penzberg, Germany 
Distribútor: POINTS.SK,s.r.o., Nám. Sv.Egídia 94, 05801 Poprad, tel:+421527723252 
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Krok 3: nechajte topánku uschnúť. NEPOUŽÍVAJTE fény ani žiadne tepelné telesá, pretože materiály by sa mohli pôsobením tepla 
poškodiť. 
Krok 4: po vyschnutí môžete do vnútorného obloženia topánky nastriekať malé množstvo deodorantu na nohy. 
 
ZÁRUKA 
Na korčule K2 Softboot a diely príslušenstva je poskytovaná záruka 2 roky (24 mesiacov) odo dňa zakúpenia tovaru  
u maloobchodného predajcu. Táto záruka platí výlučne pre prvý nákup v maloobchodnej predajni a nie je prenosná. Záruka sa 
vzťahuje na  výrobné chyby, chyby konštrukcie a materiálu, spôsobené výrobcom. Záruka sa vzťahuje len na chyby, ktoré 
znemožňujú použitie a funkčnosť výrobku.   
Pozor ! Táto záruka sa NEVZŤAHUJE na chyby spôsobené normálnym opotrebením, použitím iným než  stanoveným v tomto návode, 
neodborným zaobchádzaním, nesprávnym použitím, nevhodnou údržbou, zakázanými úpravami, nevhodným skladovaním a 
nedbalosťou.  
Reklamácia nebude uznaná v prípade, že zákazník napriek zisteniu reklamovateľnej chyby, používa výrobok a týmto znemožní 
objektívne posúdenie prípadne jeho plnohodnotnú opravu. 
Nie je možné zamieňať si záručnú dobu a životnosť výrobku. Životnosť je daná spôsobom a intenzitou používania a môže byť kratšia 
ako záručná doba. 
Podmienky prijatia výrobku k reklamačnému konaniu: 
1/ Predložte originál dokladu o zakúpení -zaplatení.   
2/ Výrobok musí byť náležite suchý, čistý. 
3/ Závada musí byť jasne označená a  popísaná podľa požiadaviek reklamačného protokolu. 
Bez dodržania týchto podmienok nebude výrobok prijatý k reklamačnému konaniu. 
Dôležité pokyny 
Uschovajte si doklad o zaplatení. 
Každé reklamačné konanie musí prebehnúť prostredníctvom maloobchodného predajcu K2. 
Váš maloobchodný predajca K2 reklamovaný výrobok obhliadne spíše reklamačný protokol a predloží návrh na ďalší postup. 
Reklamačný protokol slúži zákazníkovi ako doklad na predĺženie záručnej doby o dobu reklamačného konania. 
Opraviteľné chyby sa čo najskôr vyriešia opravou výrobku. Neopraviteľné chyby sa riešia výmenou za novú vymeniteľnú časť alebo 
výrobok prípadne vrátením peňazí. 
K2 Corporation ako aj všetci jej distribútori výrobkov K2  odmietajú akúkoľvek zodpovednosť a záväzky za prípadné škody, zranenia 
alebo smrť, vyplývajúce z nevhodného použitia  výrobku K2. Každá osoba používajúca výrobky K2 je osobne zodpovedná za vzdelanie 
a schopnosti v oblasti použitia. Každý užívateľ znáša všetky riziká a úplne preberá zodpovednosť za všetky škody, zranenia, prípadne 
smrť, ktoré spôsobí sebe a iným osobám pri používaní výrobkov K2. 
Predajca a dovozca poskytuje aj pozáručný servis na výrobky K2. V prípade poškodenia Vášho výrobku sa budeme tento  snažiť 
opraviť v rámci technických a časových možností. 
Ďakujeme Vám, že ste sa oboznámili s manuálom a záručnými podmienkami K2. V prípade ďalších otázok a referencií, prosím 
navštívte oficiálnu stránku https://de.k2skates.com/en_DE/ice-skates 

 
K2 korčule  zodpovedajú bezpečnostným požiadavkám definovaných normou DIN  EN 15638 
PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ A POHODLNÉ CHVÍLE S KORČUĽAMI K2 ! 
Výrobca: K2 Sports, 4201 6th Ave S.Seattle WA 98108 USA, Krajina pôvodu: Čína 
Dovozca do Európy: K2 Europe,K2 Sports Europe GmbH,Seeshaupter Strasse 62,82377 Penzberg, Germany 
Distribútor: POINTS.SK,s.r.o., Nám. Sv.Egídia 94, 05801 Poprad, tel:+421527723252 
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