
NASTAVLJIVE KOTALKE BIAŁE VELIKOST 31-34 

SV-LG0054 

USTREZA STANDARDU: PN-EN 13899 

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

 

 

LASTNOSTI:  

 Nastavljiva velikost čevljev od 31 do 34 

 Ležaji: ABEC-7 Chrome 

 Material: umetno usnje, EVA pena, najlon 

 Kolesa: 82 A PU 

 Velikost koles: 54 x 32 mm 

 Kompaktni: plastika / najlon 

 Za uporabnike s težo: 20-100 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsebina kompleta/deli 

1 Vezalke 

2 Fiksiranje za vezalke 

3 Čevelj (nastavljiv) 

4 Kolesce, po 4× na posamezni roler 

5 Gumb za nastavitev (velikosti) 

6 Zaponka za hitro sprostitev 

7 Indikator velikosti 

8 Spacer/Distančnik 

9 Kroglični ležaj, 2× na kolesce 

11  Matica 

12  Zavora 

13 Vijak 

 



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. 

 

 



Priprava  

Preverite rolerje in vsebino kompleta  

 

Nevarnost poškodb!  

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi ostrimi ali koničastimi predmeti, 

lahko hitro poškodujete rolerje.  

- Embalažo odpirajte zelo previdno. Kotalke vzemite iz embalaže.  

1. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sl. A).  

2. Preverite, ali so kotalke ali posamezni deli morda poškodovani. Če so, kotalk ne uporabljajte.  

 

Odpiranje kotalk  

1. Sprostite zaponko za hitro sprostitev  6 .  

2. Odvijte fiksiranje za vezalke  2 , tako da jo postavite v položaj OPEN (glejte sl. A).  

 

Nastavljanje velikosti čevlja  

Velikost čevlja na kotalkah lahko nastavite brez dodatnega orodja.  

1. Za sprostitev varnostne zapore pritisnite in držite gumb za nastavitev  5 (glejte sl. B).  

2. Primite sprednji del čevlja 3 in  

 ga povlecite, da povečate velikost, ali  

 za potisnite nazaj, da zmanjšate velikost.  

Nastavljeno velikost čevlja lahko preberete na indikatorju velikosti  7 na strani kotalk 

(glejte sl. C).  

3. Sprostite gumb za nastavitev tako, da se varnostna zapora zaskoči, ko je velikost 

nastavljena. Prepričajte se, da je varnostna zapora ustrezno zaskočena, preden zopet 

uporabite kotalke.  

Velikost čevlja se ne sme med kotalkanjem sama nastaviti.  

Velikost čevlja ste uspešno nastavili in zdaj lahko obujete kotalke. 

Zapiranje kotalk 

1. Zategnite vezalke 1 .  

2. Ponovno zaprite fiksiranje za vezalke  2 , tako da ga postavite v položaj CLOSE (glejte 

sl. A).  

3. Zaprite zaponko za hitro sprostitev  6 .  



Kotalkanje 

Nevarnost telesnih poškodb!  

Nepravilno ravnanje z kotalkami lahko povzroči telesne poškodbe.  

• Otroci naj hitrost kotalkanje prilagodijo svojim sposobnostim.  

• Otrokom dovolite uporabo kotalk le na ravnih, čistih in suhih površinah, kjer ni ovir, na primer 

kamenja ali vej.  

• Prepričajte se, da otroci pri kotalkanju uporabljajo primerno zaščito za kolena, komolce in 

členke ter čelado.  

• Na oblačila otrok, ki kotalkajo v mraku ali temi, namestite odsevnike. Ali pa se prepričajte, 

da otroci nosijo odbojne varnostne brezrokavnike.  

• Najprej z otroci vadite drsenje, zavijanje in zaviranje, preden preizkusite hitro kotalkanje.  

 

Upoštevajte splošne napotke  

Pri prvem poskusu kotalkanja otrokom pomagajte. Razložite jim sledeče:  

• Najprej je treba kotalke pravilno obuti.  

• Treba je paziti, da vezalke  1 niso premalo zategnjene.  Vezalke ne smejo prosto viseti ob 

kotalkah, saj se lahko med kotalkanjem zapletejo v kolesca.  

• Najprej je treba preveriti ravnotežje na podlagi, ki ne drsi, npr. preprogi.  

• Dokler otrok nima povsem dobrega občutka za ravnotežje, naj kotalkanje vadi na čistem in 

ravnem asfaltu. Zato poiščite miren kraj, kjer ni drugih udeležencev prometa.  

• Otrok naj začne vaditi zavijati, ko dobro obvlada vožnjo naravnost.  

 

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. 

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: 

Kako zavirati z zavorami:  

1. Kotalko nekoliko potisnite nazaj in pri tem težo prenesite na drugo nogo.  Pri tem si po 

potrebi z rokami pomagajte ohranjati ravnotežje. Vzdrževanje 13  

2. Previdno dvignite nart zadnje noge. Zavora začne  11 drseti ob tla in samodejno zavirati.  

3. Za hitrejše zaviranje previdno poskusite še bolj pritisniti na zavoro in telesno težo 

prenesite nekoliko naprej.  

Večji je pritisk na zavoro, večja je moč zaviranja. Vedno pa je treba začeti zavirati z 

nežnim pritiskom.  

Ne izvajajte sunkovitih gibov, da ne izgubite ravnotežja ali nehote prenehate zavirati.  

 

 

 



Vzdrževanje  

Nevarnost telesnih poškodb!  

Če kotalk ne vzdržujete redno, se lahko matice med kotalkanjem odvijejo z kotalk in povzročijo 

hude nezgode. Otroci se pri tem lahko zelo hudo poškodujejo in tako ogrožajo tudi ostale.  

• Redno privijajte matice.  

• Vse matice  10 privijajte v rednih razmikih, da se kolesca  4 ne morejo nepričakovano 

zrahljati.  

• Odstranite grobo umazanijo, npr. manjše kamne ali listje, ki se ujame med kolesca, in 

sicer najkasneje po vsaki uporabi.  

 

Odstranitev in vgradnja kolesca  

Ko so potrebna nova kolesca, preverite, če nova kolesca vsebujejo nove kroglične ležaje ter da 

ste izbrali ustrezno velikost kolesc.  

Tako odstranite kolesca (glejte sl. D): 

 

1. Z natičnim ključem pričvrstite matico 10 na nasprotni strani kolesca  4 , ki ga želite 

zamenjati. 

2. Matico kolesca, ki ga želite zamenjati, odvijte z drugim natičnim ključem.  

3. Snemite Spacer/distančnik 8 in kolesce.  

• Tako zopet namestite kolesca (glejte sl. D):  

•Vsak posamezni del novega kolesca ponovno vgradite v obratnem vrstnem redu.  Pri 

tem se orientirajte po sl. D.  

Kolesce ste uspešno odstranili in vgradili. 

 

Odstranitev in vgradnja krogličnih ležajev  

Vsako kolesce na kotalkah ima precizni kroglični ležaj, ki je napolnjen z mastjo. Tako je kotalke 

mogoče uporabljati le pod obremenitvijo, torej med kotalkanjem, lahkotno in hitro, saj se mora 

mast najprej porazdeliti.  

Kroglične ležaje 9 lahko odstranite, vendar jih ne morete razstaviti. Kroglični ležaji so zaprti in 

jih ni potrebno vzdrževati, saj niso tako zasnovani, da bi jih morali od zunaj mastiti ali oljiti. 

Ko kroglični ležaji začnejo ropotati ali ne tečejo več gladko, jih zamenjajte z enakimi novimi 

ležaji.  

Tako odstranite kroglične ležaje iz kolesc (glejte sl. D):  



1. Odstranite kolesca 4 , pri katerih želite zamenjati kroglične ležaje (glejte poglavje 

„Odstranitev in vgradnja kolesca“).  

2. Kolesce položite na stabilno podlago.  

3. Kolesce dobro držite in z izvijačem snemite zgornji kroglični ležaj (glejte sl. F).  

4. Potisnite drugi kroglični ležaj z izvijačem iz kolesca (glejte sl. F).  

Alternativno lahko kolesce obrnete in snamete tudi drugi kroglični ležaj.  

Tako zopet vgradite kroglični ležaj (glejte sl. D):  

1. Za ponovno vgradnjo krogličnega ležaja kolesce položite na trdno podlago in previdno 

potisnite nov kroglični ležaj v kolesce.  Kroglični ležaj ob strani ne sme štrleti ven iz 

kolesca.  

2. Kolesce obrnite na drugo stran.  

3. Drugi kroglični ležaj potisnite v kolesce.  

Kroglični ležaj ob strani ne sme štrleti ven iz kolesca.  

Kroglični ležaj te uspešno odstranili in vgradili v kolesce. Zdaj lahko zopet vgradite kolesce 

(glejte poglavje „Odstranitev in vgradnja kolesca“). 

 

Zamenjava zavore  

Ko so zavore  11 obrabljene, jih zamenjajte, kot sledi:  

1. Odvijte vijak  12 z natičnim ključem in ga izvlecite (glejte korak 1 na sl. E).  

2. Izvlecite zavoro iz kotalk.  

3. Novo zavoro pritisnite na roler.  

4. Namestite vijak v zavoro in ga zategnite z natičnim ključem. 

Zavoro ste uspešno zamenjali (glejte 2. korak na sl. E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
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