
Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali Micro. Izbrali ste visoko kvaliteten proizvod. 

Prosimo vas, da pred prvo uporabo snežnega skiroja Micro pozorno preberete 

navodila, saj vsebujejo pomembne informacije o varnosti in vzdrževanju. 

 

Pred nami je prvi skiro za uporabo v snežnih parkih, oblikovan in izdelan v Švici. Black 

Ice je kombinacija skiroja za trike in snowboarda. Narejen je izredno robustno, kar je 

pomembno za varno vožnjo. Izdelan je za mladino in odrasle in prenese težo do 

100kg. Ne priporočamo uporabe majhnim otrokom. 

Je rezultat sodelovanja med tremi švicarskimi podjetji, vodilnimi na  svojih področjih. 

Smuči so proizvod švicarskega podjetja Radical Sports, proizvajalca kvalitetnih 

boardov  in smuči. Kovinski deli za pritrditev skiroja na smuči so izum podjetja  Alu 

Menziken, pionirja švicarske industrije aluminija. Pod vse ostalo, predvsem pa pod 

dizajn in funkcionalnost pa se lahko podpiše podjetje Micro. Skiro je plod raziskovanj 

in entuziazma oddelka, ki ga vodi Benj Friant, priznani izvajalec trikov na skirojih.  

Black Ice s svojim širokim, enodelnim aluminijastim krmilom, s posebnim stojiščem, ki 

ne drsi  in težo malo nad pet kilogramov uporabniku omogoča visoko stopnjo 

ustvarjalnosti.  

Varnostna pravila: 

 Pred uporabo vedno preverite vaš snežni skiro in se prepričajte, da so vsi vijaki 

in objemke zatesnjeni. Prav tako se prepričsajte, da je krmilo v pravilnem 

položaju. 

 Vedno nosite čelado, ščitnike, primerna zimska oblačila za sneg, rokavice, 

očala in čevlje za sneg z gumijastim podplatom. 

 Vedno upoštevajte pravila, ki veljajo na smučišču. 

 Snežni skiro sme uporabljati samo ena oseba naenkrat. 

 Na snežnem skiroju se nikoli ne vozite ponoči. 

 Ne uporabljajte vašega snežnega skiroja na ledenih ali blatnih površinah. 

 Upoštevajte vaše zmožnosti in sposobnosti. 

 Ne spreminjajte vašega snežnega skiroja saj s tem ogoržate svojo varnost. 

 Nosilnost snežnega skiroja je 100 kg. 

 Če uporabite rezervne dele drugega proizvajlca, garancija ni več veljavna. 

 Uporabnik mora paziti na ovire in se mora znati ustaviti ali zaviti, da se jim 

izogne. 

 Vsi padci in poškodbe do katerih lahko pride so del tveganja pri tem športu.  

Le s skirojem Black Ice je mogoče izvajati veliko število trikov, ki spominjajo na trike s 

skiroji, a na svežem zraku v objemu zimske narave. 

Značilnosti izdelka: 

Smučki - ročno izdelani; vertikalno laminirana lesena sredica ojačana s slojem 

steklenih vlaken 

Stojišče - po meri narejen z vgrajenimi zakovicami iz poliuretana (temelji na 

priljubljenem dizajnu MX-Crossneck) 



Kako voziti Micro Black Ice? 

Black Ice je kombinacija skiroja za trike in snowboarda. Usmerja se ga z zasukom 

krmila in prestavitvijo svoje teže. 

Kako se ustaviti? 

Upočasnite in ustavite se, kot pri smučanju ali deskanju na snegu: z zasukom za 90 

stopinj v desno ali levo stran. 

Kako priti na in iz sedežnice? 

Ko pristopite k sedežnici, postavite skiro neposredno pred sabo. Ročaj naj med 

vožnjo počiva v naročju in visi navzdol. Za dodatno varnost prekrižajte noge in 

gležnje okrog sprednjega dela skiroja. Black Ice je majhen in dovolj lahek, da ga 

lahko prevažate tudi v vašem naročju. 

Se lahko uporablja tudi v snežnem parku? 

Z lahkoto, vendar pod nadzorom in kar se da varno, da se zmanjša tveganje za 

poškodbe. 

Kakšne čevlje nositi ob uporabi?  

Ker ni nobenih vezi, lahko uporabljate pohodne čevlje ali mehke čevlje za deskanje 

na snegu. 

Se lahko na Micro Black Ice pritrdijo kolesa? 

Ne. Skiro je zasnovan le za uporabo s smučmi. 

Kakšno vzdrževanje se mora opravljati na skiroju? 

Prav tako, kot priporočamo za skiroje za trike, se mora skiro preveriti pred vsako 

vožnjo. Vsi vijaki morajo biti pravilno priviti. Krmilo se mora prosto vrteti. Robovi smuči 

morajo biti nabrušeni in smučki povoskani.  

Kako nadzirati hitrost, zaviranje in ustavljanje? 

Najboljši način je, da vozite kot smučarji in deskarji. Ker noge niso pritrjene, lahko 

vedno stopite dol.  

Kako se voziti varno? 4 napotki: 

Naredi načrt! Vaš odskok in hitrost neposredno vplivata na manever in pristanek. 

Poglej!  Preden boste skočili, preverite progo. Po pristanku se hitro umaknite. 

Začni počasi! Začnite z majhnimi triki in si z vajo utirajte pot naprej. 

Spoštuj druge udeležence! Spoštovanje je vzajemno. 

TEHNIČNI PODATKI: 

Barva: črna 

Največja  obremenitev: 100 kg 

Ročaji: 135 mm, TC-G91 

Krmilo: 1100 gr, širina 550 mm, višina 590 mm, aluminij 6062, iz enega kosa, integrirano 

Objemka na krmilu: SCS pritrditev krmila, 200 g  

Stojišče: širina 115 mm, dolžina 502 mm, Alu 6061, enodelno  

Vilice: 300 g, Alu 6061, CNC obdelava, SCS sistem  

Naklon glede na krmilo: 82,5 °  

Površina za uporabo: Snowpark 

Primerna starost uporabnika: 13+ 


