
NIJDAM OTROŠKE NASTAVLJIVE KOTALKE FEATHER 

DROPS (25-36) 

SSN21AA02X (SSN21AA02-25,29,33) 

USTREZA STANDARDU: PN-EN 13899 

Velikost S, M, L :RAZRED A, ZA UPORABNIKA Z TEŽO:VEČ KOT20KG IN DO 100 KG  

 

 

LASTNOSTI:  

 Nastavljivo v 4 velikostih s pritiskom 

na gumb na peti, 

 Dvojni hitro zaklepanje 

 Pvc podvozje, 

 Pvc kolesa velikosti 52 x 32 mm 

 608zb kroglični ležaji, 

 Velikosti: 25-28, 29-32, 33-36 

 Barva: kot na sliki 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obseg dobave/opis delov 

(sl. A) 

1 x navodila za uporabo 

2 x otroške kotalke 

(1) vezalke 

(2) majhen vijak 

(3) majhna matica 

(4) vzmetni obroček 

(5) kolo 

(6) velika matica 

(7) zavora 

(8) križni vijak 

(9) Matica za prilagajanje krmilnih lastnosti 

 

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 

Te kotalke so izdelane za zasebno uporabo in niso primerne za druge vrste športa. 

 

Varnostni napotki 

Nevarnost telesnih poškodb! 

• Vedno pazite na druge udeležence v prometu in se držite cestno-prometnih predpisov. 



• Za kotalkanje izberite pravilna tla. Površine morajo biti gladke, čiste in suhe. 

• Pred kotalkanjem preverite, ali so vsi vijaki in matice trdno pritrjeni. 

• Prepričajte se, da vijaki in matice ohranjajo svojo lastnost samozapiranja.  

• Kotalk ne spreminjajte tako, da bi lahko v danih okoliščinah ogrožale vašo varnost. 

• Odstranite vse predmete z ostrimi robovi, na primer majhne kamenčke, na katere bi lahko med 

kotalkanjem naletela kolesa. 

• Vedno nosite ustrezno zaščitno opremo (čelado, ščitnike za dlani, zapestja, komolce in 

kolena). 

• Izogibajte se področij z visoko gostoto prometa. 

• Vedno ostanite pozorni in bodite previdni. 

• Izogibajte se preveliki hitrosti! Zlato pravilo: nikoli se ne peljite hitreje, kot lahko tečete. 

• Redno menjajte zavoro in kolesa, ko se le-ta obrabijo. 

• Vedno nosite oblačila z odsevnimi trakovi, da boste bolje vidni. 

• Izdelka ne uporabljajte bosi. 

Preprečite materialno škodo! 

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

• Negujte svoje kotalke. 

Nasveti za kotalkanje 

Napotek: priporočamo vožnjo na kotalkarskih progah ter tečaj kotalkanja z učiteljem. 

Prva vaja 

Izhodiščni položaj: 

Nogi postavite v širino ramen, rahlo počepnite, da preprečite padec nazaj. 

Pospeševanje: 

Kot začetnik začnite z majhnimi koraki z navzven usmerjenimi konicami prstov poševno 

naprej. 

Kotalkanje: 

Ko imate za seboj že nekaj zaporednih korakov, imate dovolj zaleta, da postavite kotalki eno 

poleg druge in se peljete. Ob tem rahlo počepnite. 

Tehnika padanja 

Pomembno! Najprej vadite padec na zaščitno opremo brez kotalk na mehki podlagi. Padce 

poskusite vedno izpeljati naprej, nikoli nazaj! Spustite se na tla na ščitnike za kolena. Padec 

nato prestrezite s ščitniki za komolce in dlani. Pri tem razprite prste, da se izognete poškodbi. 



Obvladovanje ovinkov 

Pri nizki hitrosti: 

Prestavite težo kot pri vožnji s kolesom. Svojo težo pri levem ovinku prenesite na levo nogo, 

pri desnem ovinku na desno nogo. 

Pri visoki hitrosti: 

Prestopajte kot pri drsanju (sl. B). 

Tehnike zaviranja 

Napotek: različne tehnike zaviranja vadite na ravni površini brez prometa in brez pešcev. 

Dokler ne obvladate tehnik zaviranja, se izogibajte strminam. 

Zaviranje z zavoro (sl. C): 

Če imajo vaše kotalke zavoro, jo uporabljajte. Rahlo dvignite peto kotalke in pritisnite zavoro 

ob tla. Prenesite svojo težo rahlo naprej in upognite koleno. Delovanje zavore bo močnejše, če 

koleno močneje upognete in prenesete svojo težo še bolj naprej, medtem ko istočasno povečate 

pritisk na svoj zavirajočo kotalko. 

Zaviranje z „V-tehniko“ (sl. D): 

Če ste zavoro demontirali, uporabljajte zaviranje z „V-tehniko“. V ta namen oblikujte s 

konicami prstov koničast „V“ in stopali peljite eno proti drugemu. 

Nastavitev krmilnih lastnosti 

Krmilne lastnosti izdelka so odvisne od teže uporabnika in nastavitve blaženja. Krmiljenje 

lahko regulirate na obeh maticah (9). Če želite trdo krmiljenje, močno zategnite matici. Če želite 

mehkejše krmiljenje, rahlo odvijte matici. 

POZOR! Navoj mora najmanj za 3 mm (pribl. 2 navoja) presegati samovarovalno matico, 

ker je vodenje sicer premehko nastavljeno. Kolesa lahko pri močnem naklonu zadenejo 

ob kotalko in zablokirajo (sl. H). 

Napotek: pred vsako uporabo preskusite in preverite vodljivost izdelka. 

 

Preizkus krmilnih lastnosti 

1. Obujte kotalke in se postavite na noge. 

2. S polno težo telesa se izmenično nagibajte v levo in desno. 

3. Spodnja stran kotalke se pri tem ne sme nalegati na kolesca (sl. H). 

4. Po potrebi prilagodite krmilne lastnosti. 

 



Obuvanje 

Pazite na to, da boste kotale pravilno obuli. Zunanja školjka se ob zaprtju zaponke ne sme 

deformirati. Zaponk ne zapirajte s silo. Če je zunanja školjka deformirana, je to lahko znak, da 

ste zaponko premočno zaprli ali pa ste kotalke kupili v napačni velikosti. Nekateri modeli kotalk 

imajo varovala za odpenjanje zaponke katera je potrebno stisniti pred odpiranjem. 

 

1. Kotalke obujte. 

2. Zavežite vezalke v kolikor so prisotne. Vezalki (1) navzkrižno vdenite v ustrezna ušesca (sl. 

E). Oba konca vezalk (1) zavežite z zanko. 

3. Zaprite sprijemalno zapiralo na ježke, če je prisotno. 

4. Zobčast trak potisnite v predvideno odprtino pod poklopnim zapiralom in ga 

namestite na željeno tesnost in zaprite hitro zapiralo. 

 

Sezuvanje 

V primeru vezalk: Odvežite vezalke (1) kotalk in kotalke sezujte. Po potrebi predhodno 

razrahljajte vezalke. 

V primeru klipsne: 

1. Pritisnite potisnik  hitrega zapirala  v smeri 

puščice navznoter in odprite hitro zapiralo (glej sliko 

1). – nekateri modeli nimajo zapirala na potisk . 

Poklopno zapiralo  pritisnite notri  in potegnite 

zobčasti trak  iz  odprtine poklopnega zapirala (glej 

sliko 2). 

Odprite sprijemalno zapiralo na ježke (glej sliko 3). Nekateri modeli nimajo sprijemalnega 

zapirala . 

 

Nastavitev velikosti 

OPOZORILO: notranji vložek je pri večini nastavljivih kotalk odrezan na najmanjšo velikost. 

V primeru  nastavitve večje številke in da 

vas manjši vložek med uporabo moti vam 

predlagamo da si kupite univerzalen vložek 

za čevlje primeren nastavljeni številki. 

 

   

 

  
  

          

  

    

(1)APotisnite gumb za nastavitev ↑ 



Vzdrževanje 

Zamenjava zavore (sl. F) 

Napotek: obrabljene zavore ne delujejo pravilno. 

• Za zamenjavo zavore na konici prstov uporabite ustrezno orodje. 

• Pri zamenjavi zaustavljalnikov pazite na varovalo pred zasukom in zamenjavo varovala 

vijakov. 

1. Kotalko obrnite s kolesi navzgor in z ustreznim križnim izvijačem od zgoraj odvijte križni 

vijak (8) zavore (7). 

2. V novo zavoro vstavite vijak in zavoro z vijakom pritrdite na spodnjem delu čevlja. 

Zamenjava koles (sl. G) 

Pomembno! 

• Kolesa, ki imajo drugačen premer, lahko spremenijo vozne lastnosti in v danih okoliščinah 

ogrožajo uporabnika. Zato kotalk ne uporabljate, če koles ni mogoče brezhibno priviti. Nikoli 

ne privijte večjih koles od prvotnih koles kotalk. 

Kolesa se obrabijo. Ta obraba je odvisna od mnogih dejavnikov, kot so npr. stil kotalkanja, 

podlaga, velikost in teža uporabnika, vremenske razmere, material koles in njihova trdota. Zato 

jih je treba občasno zamenjati. 

1. Z ustreznim viličastim ključem odvijte matico (6) v sredini kolesa. 

2. Odstranite kolo (5) s čevlja in na nosilec nataknite novo kolo. 

3. Matico (6) ponovno privijte na navoj vijaka. Kolo ob strani ne sme imeti rege. 

 

Shranjevanje, čiščenje 

Kotalke so tehnična naprava za šport in prosti čas in se zato uporabljajo glede na znanje in stil 

kotalkanja. Po uporabi kotalk priporočamo, da kotalke temeljito očistite in posušite. Odstranite 

majhne kamenčke ali druge predmete, ki so morda obviseli na vaših kolesih. Odstranite ostre 

robove, ki so se morebiti oblikovali med kotalkanjem. Svoje kotalke vedno shranite na suhem 

mestu. 

• Po vožnji morate kroglične ležaje očistiti s suho krpo. Mokre ali vlažne kroglične ležaje je 

treba osušiti s čisto krpo. Ležaje od zunaj namastite s primernim mazivom za ležaje, da 

preprečite nastanek rje. 

• Ležaji so praviloma zaprti in jih od znotraj ni mogoče namastiti. Obrabljene kroglične ležaje 

je treba zamenjati. 



Odstranjevanje napak 

• Kolesa ali kroglični ležaji tečejo hrupno 

Kolesa demontirajte s čevlja, izvlecite jih in s suho krpo očistite kroglične ležaje. 

• Kolesa se hitro obrabijo 

Gladke površine podaljšujejo življenjsko dobo koles. Poskusite uporabljati trša kolesa za trše 

površine in uporabo v težjih pogojih. 

• Kotalko vleče v levo ali v desno 

To je lahko odvisno od samega uporabnika. Zamenjajte kolesa, ki kažejo na enostransko 

obrabljenost. 

• Zavora ne deluje pravilno 

Zamenjajte zavoro, ko je kot med zavoro in tlemi večji od 40 stopinj, to pomeni, ko je razmak 

med zavornjakom in tlemi prevelik (> 10 mm) Zaobljene zavore je treba zamenjati z novimi. 

• Težave z zaviranjem 

Vedno ohranjajte zadostno razdaljo. Čim hitreje se peljete, tem daljša je vaša zaviralna pot. 

Prepričajte se, da razumete tehnike zaviranja in vadite na ravnem terenu. 

• Pogosti zvini gležnjev 

Vezalke dovolj trdno zategnite oz. klipsne. 

• Težave z vložkom 

Te vrste gibov v danih okoliščinah niste navajeni. Preverite območja, ki povzročajo težave in 

na novo nastavite kotalke. Poskusite nositi debele nogavice. 

 

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. 

 

DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO: G-sport d.o.o. Za Grabnom 7, 1351 Brezovica. info@g-sport.si, 070/661-471 

PROIZVAJALEC: SS SCHREUDERS SPORT INTERNATIONAL B.V. 
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