
SKIRO LAURA 145 MM Z ROČNO ZAVORO 

PY3051-H 

 

LASTNOSTI:  

 Lahka vendar stabilna konstrukcija 

 Zložljiv 

 Udoben ročaj 

 Nedrseča pohodna površina 

 Oblazinjeni ročaji 

 PU kolesa: 145 mm 

 Trak za prenašanje 

 Zadnja nožna zavora 

 Ročna zavora  

 Tačka 

 Teža: 2,6 kg 

 Nosilnost: 100 kg 

 Višina nastavitve krmila, 3- stopenjska: 78/83/88 cm  

 Višina od podlage: 8cm 

 Uporabna pohodna površina: 32,5 x 10,6 cm 

 Pohodna površina: 48 x 10,6 cm 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

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 je igrača za otroke, ki so starejši od 3 let in ne tehtajo več kot 100 kg, namenjen pa 

je za zasebno uporabo. 

OPOZORILO! Izdelek uporabljajte z zaščitno opremo. Ne uporabljajte ga v cestnem prometu. 

Maks. 100kg. 

 

 

 



Varnostni napotki 

OPOZORILO! 

• Opozorilo. Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. Nevarnost zadušitve zaradi tujka. 

Majhni deli. 

• Opozorilo. Noben embalažni in pritrdilni material ni sestavni del igrače in ga je treba iz 

varnostnih razlogov vedno odstraniti, preden izdelek izročite otrokom. 

• Otroci se lahko z izdelkom igrajo samo pod nadzorom odraslih. 

 

Nevarnost poškodb! 

• Izdelek mora zaradi majhnih delov vedno sestavljati odrasla oseba! Previdno! Nevarnost 

priščipnjenja! 

• Izdelek sme uporabljati le ena oseba naenkrat. 

• Pred vsako uporabo preverite, ali je izdelek poškodovan oz. obrabljen. Vedno preverite trdno 

namestitev vseh spojnih elementov in nastavljeno višino krmilnega droga. Izdelek lahko 

uporabljate le, če je v brezhibnem stanju! 

• Prepričajte se, da so vijaki in matice ohranili svojo samozapiralno lastnost. 

• Izdelka ne spreminjajte tako, da bi bila v določenih okoliščinah ogrožena vaša varnost. 

• Vedno nosite primerno zaščitno opremo (čelada, rokavice, zaščita za zapestje, komolec in 

kolena) ter čevlje! 

• Vedno se ozirajte na druge ljudi! 

• Izdelek uporabljajte le na primernih površinah, ki so gladke, čiste in suhe. Vozite čim bolj 

stran od drugih udeležencev v prometu. Izogibajte se strmega terena, stopnic in odprtih voda. 

• Nikoli se ne vozite v temi ali pri slabi vidljivosti. 

• Otrok izdelka ne sme nenadzorovano uporabljati, saj otroci ne znajo oceniti morebitnih 

nevarnosti. 

• Pri uporabi izdelka je potrebna spretnost, da se uporabnik izogne padcem ali trčenjem, ki 

lahko vodijo do poškodb uporabnika in drugih oseb. 

• Izdelka na noben način ne smete spreminjati! 

Preprečevanje materialne škode! 

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



Montaža  

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

naslednjim korakom: 

Razklapljanje (slika A) 

1. Varovalni vzvod (1) povlecite navzgor in ga pridržite. 

2. Ročico (2) povlecite navzgor, nato spustite varovalni vzvod (1) in sklopite krmilni drog (3) 

naprej, da se zaskoči. 

Montaža ročajev (slika B) 

1. Ročaja (4) snemite z držal (5). 

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

(7), ki je na krmilnem drogu. Zaklepna gumba se morata slišno zaskočiti v zanju predvideni 

izvrtini (8). 

Nastavitev višine krmilnega droga (slika C) 

Krmilni drog lahko nastavite na  več različnih višin. Izdelek lahko uporabljate le, ko se zaklepni 

gumb zaskoči v eno od treh predvidenih izvrtin in je krmilni drog zavarovan s hitrim zaklepom! 

1. Odvijte hitri zaklep (9) na krmilnem drogu. 

2. Krmilni drog (3) povlecite navzgor, da se zaklepni gumb (10) zaskoči v eno od treh izvrtin 

(11). 

3. Krmilni drog zavarujte tako, da pričvrstite hitri zaklep. 

Ležaj krmilne glave (slika D) 

Pri odpremi izdelka je ležaj krmilne glave predhodno nastavljen. Če je krmilo po določenem 

času preveč zrahljano ali trdo, naj vam ležaj krmilne glave nastavi trgovec ali osebje v 

prodajalni koles. 

Zlaganje izdelka za transport (slika E) 

1. Odvijte hitri zaklep (9) na krmilnem drogu (3). 

2. Krmilni drog (3) potisnite povsem navzdol, da se zaklepni gumb (10) zaskoči v najbolj 

spodnji izvrtini (11). 

3. Krmilni drog (3) zavarujte tako, da pričvrstite hitri zaklep. 

4. Pritisnite zaklepna gumba na ročaju (4), ročaja (4) povlecite iz T-cevi (7) in ju pritrdite v 

držali (5). 

5. Varovalni vzvod (1) povlecite navzgor in ga pridržite. Ročico (2) povlecite navzgor, nato 

spustite varovalni vzvod (1). 



6. Krmilni drog potisnite v smeri plošče, da se zaskoči. 

 

Uporaba 

Vožnja, zaviranje (slika F) 

• Eno nogo postavite na ploščo (12), z drugo pa se z rednimi odrivi poganjajte naprej. Skiro 

lahko upravljate s premikanjem krmila, nagibanjem oziroma s kombiniranjem obeh načinov 

gibanja. 

• Če želite zavirati, pohodite zavorno ploščico (13). 

 

Vzdrževanje 

Zamenjava koles (slika G) 

Pomembno! 

Upoštevajte tehnične podatke. Kolesa, ki imajo drugačen premer, lahko spremenijo vozne 

lastnosti in v določenih okoliščinah ogrožajo uporabnika. Ne uporabljajte kolesc, ki jih ni 

mogoče brezhibno montirati. Nikoli ne montirajte kolesc, ki so večja od izvirnih koles izdelka. 

Kolesca se obrabijo. Obraba je odvisna od številnih dejavnikov, kot na primer od tal, velikosti 

in teže uporabnika, vremenskih razmer, materiala kolesc in njihove trdote. Zato je kolesca treba 

občasno zamenjati. 

• Odvijte osna vijaka (14) z dvema notranjima šestkotnima ključema velikosti 5 (ni v obsegu 

dobave). 

• Izvlecite osna vijaka in odstranite kolo. 

• Vstavite novo kolo (15) in ga pritrdite z osnima vijakoma. 

Napotek: Oba plastična dela (18) potisnite nazaj v ploščo (12), preden uporabite novo kolo 

(slika I). 

Po zamenjavi: 

Če kolo po zamenjavi ob strani drsa po ogrodju, izdelka ne uporabljajte! Prepričajte se, da so 

vsi vijaki po prvih minutah vožnje še vedno trdno priviti in se niso zrahljali ali odvili. Znova 

zategnite kolo in zagotovite, da se nemoteno vrti in ležaji ne povzročajo nobenega hrupa. 

 

 

 



Zamenjava krogličnih ležajev (slika H) 

• Kolesa (15) odstranite, kot je opisano. 

• Z notranjim šestkotnim ključem pritisnite na distančnik (16), da potisnete ležaj navzven, in 

odstranite distančnik. 

• Drugi ležaj (17) potisnite navzven tako, da ga pritisnete z notranjim šestkotnim ključem. 

• Noter potisnite nov ležaj. Zasučite kolo, vstavite distančnik in zatem s potiskom vstavite drugi 

novi ležaj. 

• Znova pritrdite kolo. 

 

Shranjevanje, čiščenje 

Priporočamo, da po uporabi izdelek temeljito očistite in posušite. Odstranite majhne kamenčke 

ali druge predmete, ki se lahko zagozdijo med kolesi. Mokre ali vlažne kroglične ležaje je treba 

osušiti s čisto krpo. Ležaje z zunanje strani namažite z ustrezno mastjo za ležaje, da preprečite 

nastanek rje na površini. Izdelek vedno hranite 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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