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ELEMENTI VOZIČKA - A  

1.ročica za zlaganje vozička,2.strehica.,3.ročaj,4.naslonjalo in sedež,5.prednje 
varovalo,6.varnostni pasovi,7.sedež,8.opora za nogice,9.blokada prednjega 
kolesa,10.zavora,11.košara,12.kolo 



ELEMENTI VOZIČKA-B 

1.zadnje-većje kolo,2.manjše-prednje kolo,3.prednje varovalo za športni 
del,4.strehica,5.ohišje,6.športni del vozička,7.lupinica-avtosedež,8.košara za otroka 

 SLIKA –C/ODPIRANJE OHIŠJA 

-primite ročaj ohišja in dvignite konstrukcijo, z obema rokama potisnite ročaj v sredino 
nakupovalne košare, ko zaslišite klik pomeni da je ohišje zravnano 

SLIKA-D/MONTAŽA PREDNJIH KOLES 

-os na prednjem kolesu se vstavi v odprtino ki je na ohišju, z ohišja pa se kolo sname z 
pritiskom na črni gumb ki se nahaja na plastiki 

SLIKA-E/MONTAŽA ZADNJIH KOLES 

-os ki je na kolesu se vstavi v odprtino ki je na sredini ,potem se stisne na gumb ki se nahaja 
na sredini kolesa, gumb se spusti in se malo potegne nazaj, z potegom se preveri če je os 
zaskočila, oziroma če je kolo pravilno nameščeno 

SLIKA-F/MONTAŽA PREDNJEGA VAROVALA 

-pritisnite na ročico ki se nahaja na naslonjalu in odprite športni del,-prednje varovalo so z 
obeh strani potisne v zarezi, ob strani se nahaja gumb na katerega se pritisne z vsake strani, 
da varovalo zaskoči,-sname se z pritiskom na oba gumba z obeh strani 

SLIKA-G/MONTAŽA STREHICE 

-postavite plastične jezičke na obe strani  sedeža in jih potisnite v odprtino dokler ne zaskoči 

SLIKA-H/MONTAŽA STREHICE 

-postavite plastične jezičke na obe strani  sedeža in jih potisnite v odprtino dokler ne 
zaskoči,-če želite odstraniti strehico pritisnite na podaljšan del plastike in potegnite plastiko 
iz reže, z vsake strani 

SLIKA-I-J/MONTAŽA ŠPORTNEGA DELA 

-primite za ročico na športnem delu,-pritrdite športni del na metalni del ki se nahaja na 
ohišju vozička,-montaža je pravilna če je športni del spojen z metalnim delom -zdaj potegnite 
ročico in odprite športni del 

SLIKA –K/FUNKCIJE 

-zavora ob kolesu na ohišju/zavora deluje z pritiskom navzdol/gor 

-blokada prednjega kolesa/kolo se blokira z pritiskom na gumb 

SLIKA-L/FUNKCIJE 

-nastavljanje ročaja/ročaj ima možnost nastavitve po višini ,pritisne se na ročico in se 
potegne ven z obeh strani 



-nastavljanje naslonjala-hrbtišča/hrbtišče se nastavi z potegom na ročico, naslonjalo je 
nastavljivo v več položajev 

-nastavljanje opore za nogice/opora za nogice se nastavlja z pritiskom na tipki ki se nahajata 
ob strani opore 

SLIKA-M/FUNKCIJE STREHICE 

-strehica se nastavlja z roko in sicer se samo potisne naprej nazaj, ob strani strehice se 
nahajata dva plastična zatiča na katera se pritisne da se strehica zravna, ob zapiranju strehice 
je ti dve plastiki potrebno vedno sprostiti 

SLIKA-N/OBRAČANJE ŠPORTNEGA DELA ZA 360°  

-držite gumb na ročaju vozička, dvignite ročaj na sredino, obrnite gumb in zavrtite ohišje za 
360° 

SLIKA-0 

-ko je ročaj v položaju 90° spet obrnite gumb na ročaju in spustite ročaj  

POZOR: ročaj mora biti vedno na strani velikih koles-zadnja kolesa 

SLIKA-P/ VARNOSTNI PASOVI 

-na slikah je prikazano kako se zapnejo varnostni pasovi  

POZOR: Da bi zagotovili varnost otroka,j e vedno potrebno uporabiti varnostni pas 

SLIKA-Q/ODSTRANITEV ŠPORTNEGA DELA Z OHIŠJA 

-pri odstranitvi športnega dela je potrebno najprej dvigniti naslonjalo 90°(v primeru da je 
spuščeno),potem je potrebno potegniti iz vodila os-rdeči gumb-slika A, športni del se 
spusti,(v primeru da se ne spusti, pritisnite na dva črna traka ki se nahajata na športnem 
delu, z vsake strani)nato držite z roko ročico na športnem delu in ga snamete iz metalnih 
delov 

SLIKA-R/ZLAGANJA OHIŠJA OZIROMA KONSTRUKCIJE 

-obrnite gumb na ročaju, kateri služi pri obračanju in zlaganju, ročaj spustite, nato pritisnite 
na rdeči gumb(premaknite k sebi) ki se nahaja na središču mehanizma obračanja, držite 
gumb in dvignite kovinsko ročico ter malenkost ohišje, zdaj se ohišje zloži samo 

POZOR: PRI ZLAGANJU BODITE POZORNI DA PRITISNETE NAJPREJ NA RDEČI GUMB,DA NE 
PRIDE DO POŠKODB 

NIKOLI NE NOSITE VOZIČKA DA BI GA DRŽALI ZA METALNO ROČICO,KER LAHKO PRIDE DO 
POŠKODB NOTRANJEGA VRTLJIVEGA MEHANIZMA 

SLIKA-S/POZOR 

-ne pritiskajte na silo na kovinske/metalne dele pri zloženem športnem delu da ne pride do 
poškodb, prav tako bodite pozorni pri shranjevanju v prtljažnik avtomobila ali v drugi prostor 



SLIKA-T /POZOR 

-v primeru da se vam zatakne oziroma odpre športni del potegnite os –rdeči gumb da 
sprostite naslonjalo 

SLIKA-U/LUPINICA 

-odpri pokrov kjer so adapterji 

-lupinica se namesti v zareze ki so na ohišju, zareze so pokrite zato je potrebno najprej 
odkriti pokrovček 

SLIKA-W/OBRAČANJE LUPINICE 

-lupinica se obrača na isti način kot športni del, držite gumb na ročaju vozička, dvignite ročaj 
na sredino, obrnite gumb in zavrtite ohišje za 360° 

SLIKA-V/ODSTRANITEV LUPINICE Z OHIŠJA 

-lupinica se z ohišja odstrani z pritiskom na gumb ki se nahaja na ročaju lupinice 

SLIKA -X/NAMESTITEV KOŠARE NA OHIŠJE VOZIČKA 

-košara se na ohišje namesti isto kot lupinica 

SLIKA-Y/OBRAČANJE KOŠARE 

-košara se na ohišju obrne isto kot športni del in lupinica, bodite pazljivi na strehico pri 
košari, namreč strehica je visoka za obrnitev oziroma spustitev ročaja 

Opozorila: 

-.voziček se lahko prevrne če ga boste preobremenili z nakupovalno vrečko ali z drugimi težki 
predmeti,-ne pustite brez nadzora otroka samega v vozičku, prav tako druge majhne otroke 
poleg vozička,-ko postavite voziček bodisi na ravnem delu ali hribovitem vedno uporabite 
zavoro,-vedno uporabite varnostne pasove v športnem delu,-občasno namažite kolesa kakor 
tudi kovinske dele-osi z mazivnim oljem,-bodite pozorni da bodo dodatni deli pravilno 
nameščeni da ne pride do morebitnih poškodb otroka,-ne pustite vozička brez vaše 
kontrole,-preden postavite otroka v voziček preverite da se en del ne da premikati, da je vse 
varno nameščeno,-poskrbite da boste lahko dejansko varno uporabljali voziček,-ko vozite 
voziček po cesti bodite pozorni na pločnike da ne pride do poškodb,-ne uporabljajte drugih 
navodil za uporabo vozička, primerna so le original navodila proizvajalca,-košara za otroka je 
primerna do teže 9 kg otroka,-nakupovalna košara je primerna do teže 2 kg,-športni del je 
primeren za otroke od starosti 6 mesecev do 15 kg,-športni del ni primeren za otroke mlajše 
od 6 mesecev,-v dodatne dele je prepovedano dodajati podloge višje od 10mm,-voziček je 
primeren samo za enega otroka,-z vozičkom je prepovedano teči oziroma rolkati 

Voziček ustreza evropskim standardom varnosti in kakovosti. 

 


