
                     

  

 

Sestava vozička 

Najprej odstranite vse plastične dele, sponke, zaščite iz osi, dvignite ročaj vozička in ga spustite 
narazen dokler ne zaslišite klik, vse cevi morajo biti spojene.                                     

Zlaganje vozička: na vsaki strani ohišja, pri ročajih, potegnite navzgor k sebi oba mehanizma- hkrati, 
pri tem pazite oziroma umaknite zaščitno varovalo, nato voziček zložite (slika z oznako 2).V primeru 
ko želite zložiti športni del vozička z ohišjem postavite hrbtno naslonjalo v vodoraven položaj zaprite 
strehico in obvezno odstranite prednje varovalo! Pri uporabi košare za otroka je potrebno le to 
odstraniti če želite zložiti voziček prav tako pri uporabi lupinice-avto sedeža!  

 

Namestitev koles na voziček 

Kolesa ki so večja se namestijo na os z leve in desne strani (najprej odstranite zaščitne transportne 
čepe iz osi) na sredini kolesa se nahaja gumb ki ga pritisnite, zdaj namestite kolo na os in gumb 
spustite, kolo zaskoči. Ob namestitvi koles mora zavora biti sproščena. Pred uporabo vozička obvezno 
preverite ali so kolesa pravilno nameščena! 

slika 4 tipka za nameščenje kolesa, slika 5 zavora 
Opozorilo: pri namestitvi koles mora biti zavora sproščena, za zlom zobnikov kupec odgovarja sam 
 
Manjša kolesa so sprednja kolesa ki se namestijo z osjo v pripadajočo luknjo. Ob namestitvi potisnite 
os v luknjo z ravnim delom naprej do klika. Če jih želite sneti pritisnite na gumb in snemite kolo.  
Sprednja kolesa imajo možnost fiksiranja tako da se peljejo samo ravno. Kolo obrnite nazaj ali naprej 
za 180°,sprednje blokado zavrtite. Voziček ima možnost tudi nastavitve amortizerjev  (glej sliko 6,7) 



slika 6 nameščenje prednjega kolesa, slika 7 fiksiranje kolesa 
Pozor: gume, osi in platišča morajo biti vedno čista. Po uporabi jih vedno očistite, os negujte z oljem 
za nego kovine. Kolesa so zračna napihljiva, bodite pazljivi pri napihovanju. Kolesa so lahko 
napihnjena največ do 1bara. 

Regulacija amortizerjev in ročaja vozička 

Nastavitev ročaja na vozičku 

Ročaj ima možnost nastavitve v več položajev. Na vsaki strani ročaja pritisnite hkrati na oba gumba in 
si izberite želeno višina ročaja. Amortizerji se nastavijo z pritiskom na gumb ki je pod amortizerjem.     

  

 
Košara za otroka 

regulacija strehice 
1.ročaj za prenašanje košare, 2. mreža za prezračevanje, 3.zapenjanje zaščitne prevleke, 4. zaščitna 
prevleka,5.vodilo za namestitev košare 

Namestitev košare za otroka 

Najprej iz osi košare odstranite vse zaščite. Košara ima možnost dvigovanja vzglavnika spodaj na dnu 
košare. Strehico spuščate in dvigate z pritiskom na gumb nazaj ali naprej. Nato položite košaro na 
ohišje vozička v vodila z obeh strani do klika. Košaro lahko namestite v obe smeri. Če želite košaro 
sneti iz okvirja pritisnite hkrati na obeh straneh na blokado in košaro dvignite. 

    vodila za namestitev košare na ohišje 

                                                       

 



Športni del  

                                                           

1. okence, 2. mehanizem za nastavitev opore za nogice, 3. mehanizem za odstranitev in namestitev 
prednjega varovala, 4. opora za nogice, 5. mehanizem za namestitev športnega dela, 6. prednje 
varovalo, 7. varovalo, 8. notranji mehki dodatni vložek, 9. varnostni pas 

Namestitev športnega dela 

Najprej sprostite varovalo za nogice, varnostno prednje varovalo se namesti v plastično držalo ki se 
nahaja na vsaki strani. Opora za nogice je nastavljiva in sicer hkrati potisnite oba gumbka na vsaki 
strani v nasprotnem primeru pride do poškodb. Naslonjalo pri športnem delu se nastavlja s ročico. 
Športni del vozička se na ohišje namesti isto kot košara za otroka. Strehica se nastavlja z pritiskom na 
gumba. 

 varovala za namestitev športnega dela na ohišje 

  regulacija naslonjala in opore za nogice        

  slika 15-nastavitev naslonjal-hrbtišča, slika 16 regulacija opore za 
nogice 

 slika 17 demontaža prednjega varovala, slika 18 odstranitev strehice 
na športnem delu-gumb se nahaja pod prevleko 



 slika 20 pet točkovni varnostni pas 

Namestitev lupinice na ohišje vozička 

K lupinici je priložen adapter. Adapter se lahko namesti na lupinico ali na ohišje vozička isto kot 
košara in športni del. Na adapterju sta trikotni zarezi v katero se namesti lupinica. Položite adapter na 
ohišje vozička in namestite trikotni zarezi lupinice v adapter.  

Pred uporabo vedno preverite če je lupinica pravilno nameščena!                        

Lupinica se sname iz adapterja z potegom ročic, ki so z obeh strani na lupinici.   

 

Zavora na vozičku kot kaže slika s pritiskom navzdol in navzgor 

       

Vsi izdelki ustrezajo evropskemu standardu varnosti. Voziček lahko uporablja otrok od rojstva do 
približno 3 let oziroma do 15 kg telesne teže.  

POMEMBNO: 
 
Kolesa otroškega vozička so zračna napihljiva, platišča so plastična zato se kolesa 
napihnejo največ do 0,8 bara, za poškodovanje kolesa, platišč, zračnic zaradi prevelike 
napihnjenosti in nepravilne namestitve na osi vozička ne odgovarjamo in ne upoštevamo 
garancije in reklamacije. Gume in platišča morajo biti vedno čista. Po uporabi jih vedno 
očistite,os in druge kovinske dele negujte z zato primernim oljem. 
 
PRI POŠKODOVANJU KOLES/PLATIŠČ ZARADI NEPRAVILNE NAMESTITVE KOLES NA 
VOZIČEK NE UPOŠTEVAMO GARANCIJE,REKLAMACIJE. 

Navodila za sestavo otroškega vozička najdete tudi na  www.sb-poceni.si 

 

 
 
 
 
 



DNEVNA NEGA IN VZDRŽEVANJE: 

Po vsaki uporabi očistite voziček s suho krpo. 

Prevleke je mogoče oprati z mehko gobo in toplo vodo (30-40 stopinj Celzija), z uporabo pralne 
tekočine ali mila ,oblazinjenje elementi se ne smejo oprati v pralnem stroju. 

Vzdrževanje: Voziček redno čistite z milom in raztopino tople vode z mehko krpo ali gobo. Velike 
madeže podrgnite z mehko krtačo. Po čiščenju sperite površino z vodo in osušite z mehko krpo. 

Ne izpostavljajte voziček pretiranemu soncu za dolgo časovno obdobje. 

V primeru dežja zaščitite prevleke vozička z pomočjo prekrivala za dež. 

Vsake 2-3 mesece očistite iz osi umazanije ki se naberejo med uporabo (blato, pesek) in jih namažite 
s silikonom ali osnovnim mazivom. 

Pri transportu vozička bodite previdni, da ne poškodujete podvozje in posebno oblazinjenje. 

Po uporabi vozička v zasneženem ali deževnem vremenu, obrišite okvir, kolesa in os s suho krpo. 

Ne shranjujte vozička v mrzlih ali vlažnih prostorih. 

VZDRŽEVANJE KOLESA: 

Plastične felne / pnevmatike: 

V primeru škripanje uporabite nekaj kapljic olja (na osi) na obeh straneh kolesa, nato pa nežno 
potisnite pnevmatiko na platišče in namažite celoten krog obroča. 

Napihovanje kolesa: 

Počasen padec zraka oziroma tlaka v pnevmatikah ni napaka, saj ta vrsta pnevmatike zahteva redno 
napihovanje. 

Maksimalni zračni tlak ne sme presegati 0,8 bara! 

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo za preveč napihnjeno kolo. 


