
ŠČITNIKI ZA ROLANJE DEXARD ČRNI 

PY_DEXARD_BLK (PY-DEXARD_BLK-L, -M, -S) 

 

 

 

 

LASTNOSTI: 

 Velikost: različne velikosti 

 Barva: črni 

 Za komolce, kolena in nadlahti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

Pravilna uporaba ŠČITNIKOV 

Pri tem izdelku gre za ščitnike za običajno rolanje. Izdelek je zasnovan za zasebno uporabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropski standard EN14120 določa dva zmogljivostna razreda ščitnikov: razred 1: ščitniki za 

normalne športe na koleščkih in razred 2: ščitniki za akrobatske športe na koleščkih. 

 

Varnostni napotki 

Nevarnost poškodb! 

• Pozor! Embalažni in pritrdilni materiali niso sestavni del izdelka in jih je treba iz varnostnih 

razlogov odstraniti, preden daste izdelek otrokom. 

• Otroci smejo uporabljati izdelek le pod nadzorom odrasle osebe. 

• Vedno nosite ustrezne zaščitne priprave (čelado, ščitnike za dlani, zapestja, komolce in 

kolena). 

• Vedno se rolajte previdno in v skladu s svojimi sposobnostmi. Tudi najboljša oprema ne 

zagotavlja popolne zaščite. 



• Izogibajte se območjem z veliko gostoto prometa. 

• Vedno bodite pozorni in previdni. 

• Učinkovitost ščitnikov se lahko pri izredno visokih ali nizkih temperaturah zmanjša. 

• Da boste dosegli čim boljšo zaščito, izberite pravo velikost ščitnikov. Nadenite si jih, da 

preverite, ali se prilegajo vašim kolenom, rokam in dlanem. 

• Ščitniki ne smejo biti preohlapni. Morajo se trdno prilegati, da jih le stežka premaknete iz 

položaja. 

• Pred vsako uporabo in posebej po padcih temeljito preverite ščitnike glede poškodb. 

• Če so ščitniki poškodovani, npr. zaradi razpok, prelomov ali odpadlih delov, niso več primerni 

za uporabo. V tem primeru jih ne smete več uporabljati. 

• Poskrbite, da se sprijemalna zapirala ne bodo umazala. Le tako bo zagotovljeno njihovo 

sprijemanje. 

• Ščitnikov ne spreminjajte, sicer njihova zaščitna funkcija ne bo več zagotovljena. 

• Življenjska doba izdelka je odvisna od uporabe. Kljub temu je treba izdelek zamenjati največ 

pet let po datumu izdelave. 

 

Nameščanje ščitnikov za kolena in komolce (sl. A) 

1. Odprite sprijemalna zapirala. 

2. Povlecite »nogavico« prek roke oz. noge. Napotek: Upoštevajte, da kapice iz umetne mase 

povsem prekrivati kolena oz. komolce. 

3. Namestite elastične zaporne trakove okrog nog oz. rok. Njihove konce pritisnite na sprednjo 

stran ščitnikov na zadevno sprijemalno površino. 

4. Preverite, ali se ščitniki za kolena in komolce trdno prilegajo in se ne premikajo. Le tako 

lahko zagotavljajo najboljšo zaščito. Napotek: Zapornih trakov ne zategujte tako močno, da bi 

to vplivalo na krvni obtok. 

 

Nameščanje ščitnikov za dlani (sl. B) 

1. Odprite sprijemalna zapirala. 

2. Uvedite palca skozi ustrezni odprtini ščitnikov tako, da bo površina dlani nalegala na 

oblazinjeno notranjo stran. Napotek: Upognjeni zaščitni trak je na notranji strani dlani. 

3. Vzemite dolg zaporni trak in ga namestite okrog zapestja kot kaže puščica, nato pa pritisnite 

konec na sprijemalno površino. 



4. Za stabilizacijo zapestja namestite oba kratka zaporna traka okrog dlani oz. zapestja ter 

pritisnite njuna konca na sprijemalno površino. 

5. Preverite, ali se ščitniki za dlani trdno prilegajo na zapestje in se ne premikajo. Le tako lahko 

zagotavljajo najboljšo zaščito. Napotek: Zapornih trakov ne zategujte tako močno, da bi to 

vplivalo na krvni obtok. 

6. Če želite ščitnike za dlani odstraniti, ravnajte v obratnem vrstnem redu. 

 

Shranjevanje, čiščenje 

Izdelek vedno hranite v čistem in suhem stanju na mestu z uravnavano temperaturo. Večjo 

umazanijo lahko skrtačite z izdelka. Trdovratno umazanijo očistite z mlačno vodo in blagim 

čistilom. POMEMBNO! Ne čistite z ostrimi čistilnimi sredstvi. 

Izdelek ni primeren za pralni stroj in ne za sušilni stroj. Izdelka ni dovoljeno likati. 

 

 

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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