
SPARTAN REPLIKA PENNY BOARD RETRO ROLKE, 57 CM 

X 15 CM, ABEC 7, MODRA 

SP206-02 

 

 

LASTNOSTI: 

 Material: PVC - Plastic Board 22.5 " 

 Dimenzija: 57 cm x 15 cm 

 Kolesa: PVC 60 x 45 mm 82 

 Ležaji: ABEC 7 

 Podvozje: aluminijasto 

 Nosilnost: 100 kg 

 Teža: 2,1 kg 

 Zgornja nedrseča površina 

 Standardi: EN 71/13613 

 Barva: modra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vsebina kompleta/deli naprave 

1 Vijak osi, 8×     5 Ležaj, 4×    9 Matica osi, 2× 

2 Plošča rolke     6 Kolo, 4× 

3 Zavora       7 Os, 2× 

4 Matica kolesa, 4×   8 Nosilec, 4× 

       

Slika A:         Rolka je že montirana in pripravljena na uporabo. 

Orodja: Obročni ključ, vilični ključ, nasadni ključ in ploski izvijač niso vključeni 

v vsebino kompleta. 

 

 



SPLOŠNA NAVODILA 

Ta navodila za uporabo veljajo za to rolko in vsebujejo pomembne informacije o začetku 

uporabe in ravnanju z izdelkom.  

Pred začetkom uporabe rolke natančno in v celoti preberite navodila za uporabo. To še zlasti 

velja za varnostne napotke. V nasprotnem primeru lahko sebe ali rolko poškodujete.  

Ta navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini 

upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države. Navodila za uporabo shranite, da jih 

boste lahko uporabili pozneje. Če rolko izročite tretjim osebam, jim obvezno izročite tudi 

navodila za uporabo. 

 

NAMENSKA UPORABA  

Rolka je namenjena izključno uporabnikom z maksimalno telesno težo 50 kg. Namenjena je 

izključno za zasebno uporabo in ni primerna za poslovne namene. Rolko lahko uporabljajo 

samo otroci pod nadzorom izkušenega prijatelja ali odrasle osebe, ki je odgovorna za njihovo 

varnost.  

Ta rolka je bila testirana v skladu z določbami EN 13613 standarda. Rolko uporabljajte samo 

na način, ki je opisan v navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za neprimerno 

 

 

Varnostni napotki 

Nevarnost telesnih poškodb!  

Če niste previdni, je rolka lahko nevarna.  

• Pazite na to, da vedno nosite primerno zaščitno opremo (npr. športne copate, ščitnike za 

kolena in komolce, športne rokavice, čelado).  

• Rolko uporabljajte le na ravnih, suhih površinah na katerih ni peska in gramoza, ter na trdih 

površinah (npr. na betonu ali posebej narejenih površinah za vožnjo z rolko).  

• Ta rolka ni namenjena za vožnjo pri visoki hitrosti. Te rolke ne uporabljajte za premike pri 

visoki hitrosti. Če rolka postane prehitra, sestopite iz nje takoj, ko lahko to varno storite.  

• Ne tecite ali skačite iz rolke, saj je to lahko nevarno. To lahko privede do telesnih poškodb.  

• Ne vlecite ali potiskajte osebe, ki stoji na rolki. To lahko privede do telesnih poškodb.  

• Rolke ne uporabljajte na javnih cestah ali poteh.  

 



 

Bodite posebej pozorni – nevarnost 

poškodb za otroke! 

Nevarnost zadušitve!  

Rolka vsebuje majhne delce. Otroci mlajši od 8 let, se lahko na teh delcih zadušijo.  

• Otroci naj se ne približujejo majhnim delcem.  

Ta rolka ni namenjena osebam (vključno z otroci) z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi 

ali duševnimi sposobnostmi ali osebam s pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, razen če 

so pod nadzorom osebe, ki skrbi za njihovo varnost.  

• Otroci mlajši od 8 let lahko rolko uporabljajo le pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za 

njihovo varnost in ki jim posreduje navodila.  

• Nikoli ne prekoračite največje nosilnosti 50 kg.  

• Otroci se ne smejo lotiti čiščenja in vzdrževalnih del, ne da bi bili pri tem pod nadzorom. 

• Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali s plastično embalažno folijo. Med igranjem se lahko 

zapletejo vanjo in se zadušijo.  

NASVET ZA STARŠE: Otroke je treba obvestiti o varnosti v cestnem prometu. To vklju-

čuje pravila, nevarnosti in tveganja, še posebej v povezavi z vozili. Staršem svetujemo, da 

varnostna navodila preberejo skupaj z otrokom/otroci.  

 

NEVARNOST POŠKODB!  

Zaradi nepravilnega ravnanja z rolko lahko pride do poškodb rolke.  

• Pred vsako uporabo preverite rolko in dodatno opremo. Če je rolka ali dodatna oprema 

poškodovana, popraskana, zlomljena ali deformirana je ne uporabljajte.  

• Rolke in dodatne opreme ne polagajte v vodo ali v druge tekočine.  

• Zaščitite ležaje, kolesa, osi in druge kovinske komponente pred vlago, kapljanjem ali 

brizganjem vode.  

• Uporabljajte samo originalno dodatno opremo.  

• Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.  

• Rolko uporabljajte le na prostem, v suhem vremenu in na označenih mestih. Ne uporabljajte 

je v vlažnih ali mokrih območjih ali doma v stanovanju.  

• Rolke nikoli ne hranite tako, da bi lahko padla.  

• Nikoli ne vtikajte predmetov v kolesa, ležaje ali osi.  



• Rolke ali dodatne opreme nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (npr. pečici) ali 

vremenskim vplivom (npr. dežju). Nikoli ne polivajte tekočin po ležajih, kolesih ali oseh.  

• Na rolki ali na dodatni opremi ne opravljajte nobenih estetskih sprememb. Prilagodite lahko 

le osi ali menjate kolesa ali uporabljate rolko in dodatno opremo le na način, ki ga priporoča 

proizvajalec.  

• Na rolko ne polagajte obremenitev, ki so težje kot 50 kg – niti med uporabo in niti takrat, ko 

je ne uporabljate. 

• Redno preverjajte, če so samozaporne matice varno pritrjene. Samozaporne matice in druge 

samozaporne pritrditve lahko sčasoma izgubijo svojo učinkovitost.  

 

PRVA UPORABA  

PREVERITE ROLKO IN VSEBINO KOMPLETA 

Nevarnost poškodb!  

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugim ostrim ali koničastim predmetom, 

lahko poškodujete rolko.  

• Zato embalažo odpirajte zelo previdno. Prepričajte se, ali so v kompletu vsi sestavni in pri-

padajoči deli (glejte sliko A). Rolka je takoj pripravljen na uporabo.  

• Rolko vzemite iz embalaže in se prepričajte, da rolka ali njeni posamezni deli niso zlomljeni 

ali poškodovani. Če so, je ne uporabljajte.  

 

UPORABA 

Nevarnost zadušitve!  

Rolka vsebuje majhne delce. Otroci mlajši od 8 let, se lahko na teh delcih zadušijo.  

• Pazite, da otroci ne bodo v stiku z majhnimi delci.  

 

Nastavitev osi  

Z osmi rolke se nadzoruje krmiljenje in nadzor nad vožnjo. Če so preveč zrahljane oz. preveč 

gibljive in se zato plošča loči od osi, lahko to privede do poškodb ali škode na rolki. Po drugi 

strani pa, če so pretesne, uporabnik ne more pravilno usmerjati ali krmiliti rolke. To lahko prav 

tako privede do poškodb na rolki. 

 



Zategovanje osi  

1. Rolko obrnite, tako da spodnja stran gleda navzgor. Položite jo na stabilno, trdo površino 

(npr. na tla ali na delovno mizo). Prepričajte se, da se rolka ne premika. Poiščite osi 7 .  

2. Zategnite matico (matice) osi 9 z obročnim ključem (ni vključen v obseg dobave) ali viličnim 

ključem (ni vključen v obseg dobave)(glejte sliko B).  

 

Rahljanje osi 

Nevarnost telesnih in drugih poškodb!  

Osi ne zrahljajte preveč. V nasprotnem primeru lahko rolka povzroči škodo ali poškodbe.  

• Vedno se prepričajte, da so komponente rolke med seboj pritrjene in se ne morejo ločiti.  

1.) Prepričajte se, da rolka leži obrnjena s spodnjo stranjo navzgor, na ravni, gladki in trdi 

podlagi (npr. na tleh ali na delovni mizi). Prepričajte se, da se rolka ne premika. Poiščite osi 7 . 

2.) Obrnite matico (matice) osi 9 z obročnim ključem (ni vključen v obseg dobave) ali viličnim 

ključem (ni vključen v obseg dobave) v nasprotni smeri urinega kazalca, da zrahljate 

matico(matice) osi.  

 

Os/osi se ne sme/smejo ločiti od plošče rolke 2 . Če se to zgodi, 

je/so os/osi preveč zrahljane. Zategnite matico/matice osi, kot je 

opisano v poglavju „Zategovanje osi“. 

  

Menjava koles 

1. Rolko položite s spodnjo stranjo navzgor, na ravno, gladko in trdo podlago (npr. na tla ali na 

delovno mizo). Prepričajte se, da se rolka ne premika. 

2. Privijte matico (matice) kolesa 4 z nasadnim ključem (ni vključen v obseg dobave), v 

nasprotni smeri urinega kazalca. Snemite pritrdilno/pritrdilne matico/matice. 

3. Prepričajte se, da kolo 6 in rolko varno držite. Potegnite kolo iz osi 7 (glejte korak 1, slika 

C). Pri tem bo morda treba uporabiti več moči, kot ste predvidevali. 

4. Če sta ležaj 5 in nosilec 8 še vedno pritrjena na osi, ju previdno odvijte s pomočjo 8 mm 

ploskega izvijača (ni vključen v obseg dobave). Ležaj in nosilec vstavite v novo kolo. 

5. Novo kolo potisnite na os. Kolo se zaskoči, pri čemer se zasliši „klik”. Montirajte matico 

kolesa in jo privijte z nasadnim ključem (glejte korak 2, slika C). Pri tem bo morda treba 

uporabiti več moči, kot ste predvidevali. 



Menjava ležajev 

Prah, umazanija in fizična obraba sčasoma obrabijo ležaje. Ležaje zamenjajte po potrebi. 

1. Odstranite kolesa 6 . 

2. Z izvijačem, močno ampak previdno potisnite ležaj 5 iz sredine kolesa. 

3. Prepričajte se, da je novi ležaj čist in podmazan (glejte poglavje „Čiščenje in mazanje 

ležajev“). 

4. Vstavite novi ležaj in nataknite kolo. 

5. Nato ponovite korake od (1) do (3) za ostale ležaje. 

 

UČENJE VOŽNJE Z ROLKO 

Nevarnost telesnih poškodb!  

Vožnja z rolko je lahko nevarna. Vedno pazite na lastno varnost in na varnost drugih oseb.  

• Pri vožnji z rolko, vedno nosite ustrezno zaščitno opremo. (ščitniki za koleno, komolec, 

čelada, itd…)  

• Vedno bodite pozorni na okolico.  

Nevarnost telesnih in drugih poškodb!  

Rolke ne uporabljajte doma, v stanovanju. V nasprotnem primeru lahko pride do nevarnosti, 

telesnih poškodb ali materialne škode.  

• Rolko uporabljajte le v označenih območjih (v zaprtih prostorih ali na prostem), ki so bili 

zasnovani in zgrajeni posebej za vožnjo z rolko.  

• Z rolko se ne vozite po javnih cestah, ulicah ali poteh, na katerih lahko povzročite nevarnosti 

ali poškodbe.  

• Pri učenju novih tehnik in manevrov si vzemite čas. Pazite na to, da imate rolko ves čas pod 

nadzorom. 

• Pričnite z rahlim naklonom. Pazite na to, da ne vozite tako hitro, da ne morete več varno 

sestopiti. 

• Vedno bodite pozorni na okolico tako, da lahko varno ustavite in sestopite.  

• Najtežje poškodbe pri vožnji z rolko so zlomi kosti, ki nastanejo zaradi padca iz rolke. Vedno 

nosite ustrezno zaščitno opremo. Prav tako vadite kako pravilno pasti in kako pristati v primeru 

padca, da s tem zmanjšate poškodbe ali jih preprečite.  

• Če želite izboljšati svojo tehniko in manevre, je priporočljivo, da se pridružite enemu izmed 

klubov za rolkarje. 

• Pri vožnji z rolko pazite na varnost drugih oseb. S tem lahko tudi dokažete, da ste dober rolkar.  



• Pazite na to, da z izjemo sprememb, ki so opisane v poglavju „Nastavitev osi“ in „Menjava 

koles“, na rolki ne izvajate nobenih drugih sprememb.  

• Po tem, ko so matice kolesa 4, matice osi 9 in vijaki osi 1 že bili enkrat odviti, se s časom 

razrahljajo in njihova funkcionalnost se zmanjša. To je normalno. Redno preverjajte vse matice 

in vijake ter jih po potrebi zategnite.  

• Redno preverjajte, da na rolki ni hrapavih ali ostrih robov, ali drobcev, ki so nastali zaradi 

obrabe. To še posebej velja za zavore 3. Po potrebi zbrusite te hrapave in ostre robove ali 

drobce.  

 

Speljevanje z rolko  

• Eno nogo postavite na sprednjo tretjino plošče rolke 2 .  

• Z vašo dominantno nogo, se nekajkrat odrinite od tal.  

• Ko dosežete konstantno, počasno hitrost, postavite svojo dominantno nogo, na zadnjo tretjino 

rolke. Sedaj stojite na rolki in se peljete naprej.  

 

Ustavljanje z rolko 

• Vašo težo previdno prenesite tako, da se zavora 3 (zadnji del spodnjega dela rolke) (trd) vleče 

po tleh. Trenje povzroči zaviranje rolke.  

 

Pri uporabi zavore, se rolka na sprednji strani dvigne. To je normalno.  

 

 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 

Rolka se s časom obrabi. Zato jo redno negujte in vzdržujte. 

Nevarnost poškodb! 

Zaradi nepravilnega ravnanja in uporabe rolke, se lahko le ta poškoduje, kar lahko negativno 

vpliva na njeno učinkovitost.  

• Kakršne koli spremembe na originalnih delih, materialih ali na konstrukciji rolke, kot tudi 

napačna uporaba in poškodbe, lahko močno vplivajo na učinkovitost rolke. 

• Po ležajih in kolesih ne polivajte tekočin, topil ali močnih čistilnih sredstev. Te snovi 

povzročijo razjede na komponentah kar lahko vodi do nevarnosti. 

• Kolesa so zelo pomembne komponente rolke in se lahko zamenjajo. Čas, v katerem se morajo 

kolesa zamenjati, ni določen. Ko so kolesa močno obrabljena, jih je potrebno zamenjati.  



Nevarnost zaradi nepravilnega ravnanja! 

Nepravilno ravnanje z rolko lahko vodi do poškodb.  

• Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi 

ščetinami ter ostrih ali kovinskih pripomočkov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in 

podobno. Ti lahko poškodujejo površine naprave.  

• Rolke ne potapljajte v vodo ali druge tekočine, saj lahko to poškoduje pomembne komponente 

rolke.  

 

Čiščenje 

• Da obrišete vse dele rolke, uporabite blago milnico na vlažni gobi.  

• Pred shranjevanjem rolke počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.  

 

Čiščenje in mazanje ležajev 

Nevarnost zadušitve! 

Rolka vsebuje majhne delce. Otroci mlajši od 8 let, se lahko na teh delcih zadušijo.  

• Otroci naj se ne približujejo majhnim delcem. 

 

Na ležajih 5 se nabirata umazanija in prah. Sledite naslednjim korakom, da jih očistite:  

1. Odstranite kolesa 6.  

2. Z izvijačem, močno ampak previdno potisnite ležaj 5 iz sredine kolesa.  

3. Očistite ležaj z milnico.  

4. Ležaj takoj posušite, da preprečite rjavenje.  

5. Ponovno namažite ležaj.  

6. Ponovno vstavite ležaj in nataknite kolo.  

7. Nato ponovite korake od (1) do (6) za ostale ležaje. 

 

SHRANJEVANJE 

• Pred shranjevanjem se prepričajte, da so vsi deli popolnoma suhi.  

• Rolko vedno shranjujte na suhem kraju. 

• Ne shranjujte rolke na neposredni sončni svetlobi in na ekstremnih vremenskih razmerah ter 

ob virih toplote. 

• Rolke nikoli ne hranite tako, da bi lahko padla.  



• Ko rolke ne uporabljate, jo hranite na varnem mestu, da preprečite nevarnosti, poškodbe ali 

materialno škodo.  

 

 

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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