
STATUS - IZVIRNI PRIPOMOČKI   SI 

V Statusu načrtujemo in izvajamo ves življenjski cikel izdelkov – od razvoja, izdelave, tržnega komuniciranja in prodaje do servisnega centra. Uporabniki ste prva in zadnja 
kontrolna točka, izdelke poskušamo prilagoditi vašim željam. Trudimo se, da so pripomočki z blagovno znamko Status – izvirni hišni pripomočki kakovostni, učinkoviti in 
enostavni za uporabo. V ponudbi najdete izdelke za shranjevanje živil v vakuumu in brez vakuuma, pripomočke za kuhanje in pripravo hrane ter izdelke za dom.  
Ponudbo nenehno dopolnjujemo. Vabljeni tudi v Statusovo prodajalno v Metliki, 
Ulica Belokranjskega odreda 19, 8330 Metlika. 
  
Dodatne informacije: 080 18 38, info@status.si, www.status.si 

SKIRO STREETBOARD  
Navodila za uporabo 

 

OPIS IN NAMEN 

Skiro Streetboard je primeren za otroke od 6. leta starosti naprej, z veseljem pa ga uporabljajo tudi odrasli. Otrokom bo pomagal pri razvoju 

ravnotežja in motoričnih spretnosti. Skiro je namenjen vožnji po pločnikih, igralnih stezah in ostalih asfaltiranih zemljiščih. Priporočamo uporabo 

zaščitne opreme, kot so čelada ter ščitniki za komolce in kolena. 

 

TEHNIČNI PODATKI 

 

Sestavni deli: 

1. Teleskopsko raztegljiva krmilna palica 

2. Varnostni gumb 

3. Ploskev ogrodja 

4. Rdeča vodila 

5. Cevna objemka 

6. Kroglični ročaj iz umetne mase 

7. Aluminijasta zavora 

8. Kolesa  

 

 

SESTAVLJANJE 

Skiro naj vedno sestavi odrasla oseba. Pri tem naj upošteva navodila. Pred vsako uporabo je treba preveriti, če so vsi vezni elementi dobro pritrjeni. 

Poškodovane dele je potrebno takoj zamenjati. Vedno uporabite le originalne dele, ki jih lahko kupite pri pooblaščenem prodajalcu. POZOR: Nobeni 

posegi, predelave ali rekonstrukcije Streetboarda niso dovoljeni. 

 

Streetboard dobite v zloženem stanju. Sestavite ga po naslednjih navodilih: 

1. Z nogo potisnite ploskev ogrodja (3) in z roko izvlecite krmilno palico (1) tako, da zaskoči rdeče držalo z rdečimi vodili (4) v oba žleba, ki se 

nahajata levo in desno od ohišja.  

2. Odprite cevno objemko (5) pod črnim krogličnim ročajem (6) in izvlecite teleskopsko krmilo tako, da varnostni gumb (2) na sprednji strani 

krmilne palice zaskoči. Zaprite cevno objemko (5).  

POZOR: Za 100 % zanesljivost in varno vožnjo je pomembno, da zaskoči varnostni gumb na krmilu. 

 

VOŽNJA S SKIROJEM 

Za uporabo Streetboarda je potrebna določena mera spretnosti in vadbe. Prvo vožnjo opravite previdno in spoznajte obnašanje vozila v ovinkih ter 

se prepričajte, da znate tudi dobro zavirati. Pozorni bodite na podlago po kateri vozite. Ne precenjujte svojih zmogljivosti in prilagodite hitrost vožnje 

zunanjim okoliščinam. V težavnih situacijah raje stopite s skiroja in hodite. 

Krmiljenje: Streetboard krmilite s spremembo obremenitve med vožnjo. Za zavijanje v desno se rahlo nagnite v desno, za zavijanje v levo pa na 

levo. Krmilna palica s krogličnim ročajem je namenjena balansiranju telesa. Vzmetno podpiranje vodilne osi zagotavlja stabilnost pri zavijanju. 

Zaviranje: Za zmanjševanje hitrosti in zaviranje z nogo pritisnite na ščitnik zadnjega kolesa, kjer se nahaja aluminijasta zavora (7).  

Močneje kot pritisnete, bolj zavirate. Vozite le tako hitro, da se lahko v vsakem trenutku ustavite. 

POZOR: Nenehno zaviranje povzroči obrabo koleščka in segrevanje ščitnika oz. kolesa.  

 

NEGA IN VZDRŽEVANJE 

Umazane dele očistite s krtačko in toplo vodo. Uporabljate običajna čistilna sredstva. Skiro shranjujte na suhem in ga redno pregledujte. Rezervne 

dele dobite pri pooblaščenem prodajalcu. 

 

GARANCIJA 

Garancija izdelka je 3 leta od dneva nakupa ob upoštevanju zgornjih navodil. Garancija ne zajema potrošnega materiala, kot so kolesa, ležaji, 

ročaji, ploskev ogrodja, zavora, krmilna palica ipd. Obveza velja od dneva nakupa in ne pokriva pravice do uveljavljanja garancije, če pride do okvar 

zaradi neupoštevanja navodil uporabe, nege in čiščenja oz. zaradi nepravilne uporabe ali uporabe za druge namene kot je predvideno. Za 

uveljavljanje garancije je potrebno obvezno priložiti račun. Zato prosimo, da račun shranite. 

 

Z uporabo skiroja Streetboard vam želimo veliko zabave! 

Teža skiroja 4,5 kg 

Maksimalna nosilnost 1 oseba do 100 kg 

Ploskev ogrodja z nedrsečo plastjo širina 15 cm (najširša točka), dolžina: 40 cm 

Teleskopsko raztegljiva krmilna palica iz aluminija, opremljena z varnostnim gumbom in mehkim krogličnim ročajem iz umetne mase 

Dolžina krmilne palice v najnižjem položaju je 48 cm, v najvišjem pa 80 cm 

Višina skiroja od tal do vrha popolnoma izvlečene krmilne palice 98 cm 

Zavora torna zavora iz aluminija 

Kolesa PU Ø 100 mm x 30 mm 

Ležaji ABEC 5 

Atesti 
TÜV/GS-CE po preizkusnem programu EK 2 z dne, 11. 1. 2001 (varnostni predpisi za otroške 
igrače).  


