
SKIRO ZA ODRASLE LAURA 200 MM Z ROČNO ZAVORO 

PYRAV_LAURA_20 

 

 

LASTNOSTI:  

 Lahka vendar stabilna konstrukcija 

 Okvir:  Okvir: zložljiv, aluminij 

 Udoben ročaj 

 Nedrseča pohodna površina 

 Uporabna pohodna površina: 34 x 10,7 cm 

 Pohodna površina: 52,5 x 10,7 cm 

 Višina nastavitve krmila, 5- stopenjska: 79,5 cm / 84 cm / 89,3 cm / 93,8 cm / 98,8 cm 

 Višina od pohodne površine:  71cm / 75.5cm / 80.5cm / 85cm / 89.5cm 

 Oblazinjeni ročaji 

 Kolesa: PU 200 mm, trdote 82 A  

 Trak za prenašanje 

 Ročna zavora (pri močnem zaviranju priporočamo dodatno uporabo nožne zavore) 

 Zadnja nožna zavora 

 Višina od podlage: 8,5 cm  

 Tačka 

 Teža: 3,52 kg 

 Nosilnost: 100 kg 



 

 



SPLOŠNA NAVODILA 

Pred prvo praktično uporabo se seznanite z izdelkom. Zato skrbno preberite naslednja navodila 

za uporabo. Izdelek uporabljajte samo v skladu z navodili in v predviden namen. Ta navodila 

dobro shranite. Ob predaji naprave tretjim osebam jim izročite tudi vso dokumentacijo. 

 

Predvidena uporaba 

Ta izdelek ni igrača, temveč je izdelek za prosti čas. Izdelek vsebuje majhne dele, ki bi jih otroci 

lahko pogoltnili, in zahteva koncentracijo in dobre motorične sposobnosti. Ta izdelek je 

oblikovan za zasebno uporabo na prostem z maksimalno obremenitvijo 100 kg in ni primeren 

za skakanje. Izdelek ni vozilo v smislu cestno prometnih predpisov in se ne sme uporabljati na 

javnih cestah. Pred uporabo se pozanimajte o zakonskih predpisih. 

 

 

Varnostni napotki 

OPOZORILO! Nevarnost zadušitve za otroke! Ne dovolite otrokom, da bi se 

brez nadzora igrali z embalažnim materialom ali izdelkom. Nevarnost 

poškodb! 

• Zaradi majhnih sestavnih delov naj izdelek vedno sestavi le odrasla oseba! 

• Izdelek sme uporabljati le ena oseba hkrati. 

• Pred vsako uporabo izdelka preverite morebitne poškodbe ali znake obrabe. Vedno preverite 

trdno pritrjenost vseh veznih in spojnih elementov, na primer poklopni mehanizem in 

mehanizem za nastavljanje višine na krmilu. Izdelek je dovoljeno uporabljati le v brezhibnem 

stanju! 

• Redno preverjajte, ali vijaki in matice ohranjajo samovarovalno delovanje. 

• Izdelka nikoli ne spreminjajte na tak način, s katerim bi lahko ogrozili svojo varnost. 

• Izdelka ne uporabljajte v notranjih prostorih. Na gladkih površinah kot so laminat, parket, 

deske, ploščice itd. lahko kolesa izgubijo oprijem in zdrsnejo. 

 

Nevarnost zmečkanin na prstih! 

• Bodite pri razklapljanju in pospravljanju izdelka posebej pozorni na mesta, ki predstavljajo 

nevarnost zmečkanin in stiskanja. 



• Vedno nosite primerno zaščitno opremo (čelado, ščitnike za roke, zapestje, komolce in kolena) 

ter obutev! 

• Vedno bodite obzirni do drugih oseb! 

• Izdelek uporabljajte le na primernih površinah, ki so ravne, čiste in suhe. Po možnosti se vozite 

tam, kjer ni drugih udeležencev v prometu. Izogibajte se klancem, stopnicam in odprtim vodnim 

površinam. 

• Nikoli ne vozite v temi ali v slabi vidljivosti. 

• Pri trajni uporabi se zavora močno segreje. Ne dotikajte se je, preden se ohladi, da preprečite 

opekline. 

• Ne dovolite otroku, da bi izdelek uporabljal brez nadzora, saj otroci ne znajo oceniti 

potencialnih nevarnosti. 

 

Preprečite materialno škodo! 

• Izogibajte se vodi, olju, udarnim jamam in zelo grobim površinam. 

 

Montaža 

Izdelek se dobavi v poklopljenem transportnem stanju. Da bi ga pripravili na vožnjo, sledite 

naslednjim korakom: 

Razklapljanje (slika A) 

1. Sprostite spodnje hitro zapiralo (1). 

2. Povlecite ročico (2) navzgor in poklopite krmilo naprej (3), da zaskoči. 

3. Zavarujte poklopni mehanizem, tako da pritrdite spodnje hitro zapiralo. 

Montaža ročajev (slika B) 

1. Odvijte ročaja (4) iz nosilcev (5). 

2. Pritisnite aretirna gumba (6) na ročajih navzdol in potisnite ročaja na obeh straneh v T-cev 

(7) krmila. Aretirna gumba morata slišno zaskočiti v predvidenih izvrtinah (8). 

Nastavitev višine krmila (slika C) 

Krmilo lahko nastavite na štiri različne višine. Izdelek je dovoljeno uporabljati le, če je aretirni 

gumb zaskočil v eno od predvidenih izvrtin in če je bilo krmilo nato zavarovano s hitrim 

zapiralom! 

1. Sprostite hitro zapiralo (9) na krmilu. 

2. Povlecite krmilo (10) navzgor, da aretirni gumb (11) zaskoči v eno od štirih izvrtin (12). 



3. Zavarujte krmilo, tako da pritrdite hitro zapiralo. 

Ležaj glave krmila (slika D) 

Ob dobavi je ležaj glave krmila prednastavljen. Če se krmilo sčasoma preveč zrahlja ali pa se 

vedno težje premika, odnesite skiro k strokovnemu prodajalcu ali v trgovino s kolesi, da nastavi 

ležaj glave krmila. 

Preklapljanje izdelka v transportno stanje 

1. Sprostite hitro zapiralo na krmilu, pritisnite aretirni gumb, potisnite krmilo povsem navzdol, 

nato pritrdite hitro zapiralo. 

2. Pritisnite aretirne gumbe ročajev, povlecite ročaje iz T-cevi in pritrdite na nosilcih. 

3. Sprostite spodnje hitro zapiralo (slika E) in povlecite ročico (2) navzgor, potisnite krmilo 

proti deski, da zaskoči (slika F). Pritrdite spodnje hitro zapiralo (slika G). 

 

Uporaba 

Vožnja, zaviranje, odstavljanje (slika H) 

• Stopite z eno nogo na desko (13), z drugo nogo pa se poganjajte. 

• Ko želite zavirati, stopite na zavorno pločevino (14). 

• Ko želite skiro odstaviti, razklopite stojalo (15). Izdelek je dovoljeno odstaviti le na ravni 

podlagi. 

 

Vzdrževanje 

Zamenjava koles (slika I) 

Pomembno! 

Kolesa, ki imajo drugačen premer, lahko spremenijo vozne lastnosti in v določenih pogojih tudi 

ogrozijo varnost uporabnika. Ne uporabljajte koles, ki jih ni mogoče brez težav vgraditi. V 

izdelek nikoli ne vgradite koles, ki so večja od prvotnih koles. Kolesa se obrabljajo. Obraba 

koles je odvisna od številnih dejavnikov, na primer od velikosti in teže uporabnika, od 

vremenskih razmer ter materiala koles in njihove trdote. Zato jih bo treba občasno zamenjati. 

1. Odvijte osne vijake (16) z dvema šestrobima ključema velikosti 5. 

2. Izvlecite osne vijake in odstranite kolo. 

3. Vgradite novo kolo (17) in ga pritrdite z osnimi vijaki. 

 

 



Po zamenjavi: 

Če se kolo po zamenjavi drgne ob straneh, ga ne uporabljajte! Po nekaj minutah vožnje 

preverite, ali so vsi vijaki še vedno trdno pritrjeni in se noben del ni odvil ali zrahljal. Ponovno 

napnite kolo, da se prepričate, ali kolo mirno teče in ali ležaji morda oddajajo zvok. 

Zamenjava krogličnih ležajev (slika J) 

1. Demontirajte kolo (17), kot je opisano v poglavju „Zamenjava koles“. 

2. S šestrobim ključem izbezajte prvi ležaj (19). 

3. Odstranite distančnik (18) iz kolesa in ga obrnite. 

4. S šestrobim ključem izbezajte še drugi ležaj. 

5. Vstavite nov ležaj in ga pritisnite. Obrnite kolo, vstavite distančnik in nato s pritiskom 

vstavite še drugi novi ležaj. 

6. Ponovno pritrdite kolo, kot je opisano v poglavju „Zamenjava koles“. 

 

Nega in shranjevanje 

Po uporabi izdelka priporočamo, da ga temeljito očistite in posušite. Odstranite majhne kamne 

ali druge predmete, ki so se morda zataknili na kolesih. Mokre ali vlažne kroglične ležaje 

očistite s suho krpo. Z zunanje strani namažite ležaje s primerno mastjo za ležaje, da preprečite 

rjavenje na zunanji strani. Izdelek vedno shranite na suhem mestu. 

 

Napotki za odlaganje v smeti 

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni 

materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom 

nedosegljivo. 

 

Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno. 

 

Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog. 

Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki označuje 

material. 
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