Navodila za uporabo in sestavo otroškega športnega vozička Babyactive Q

Slika 1 prikazuje dele vozička:
a‐zapiranje vozička
b‐prednje varovalo
c‐opora za nogice
d‐nastavljivo naslonjalo
e‐ročaj vozička
f‐ročica za zapiranje vozička
g‐sprednje kolo
h‐zadnje kolo
i‐zavora
j‐fiksiranje prednjega kolesa

ODPIRANJE VOZIČKA

NASTAVLJANJJE ROČAJA VOZIČKA PO VIŠINI

Na vsaki strani ročaja se nahaja gumb za nastavljanja ročaja po višini,ročaj nastavite z pritiskom na
oba gumba hkrati.
ZLAGANJE VOZIČKA

Zložitev vozička:na vsaki strani ohišja,pri ročajih,potegnite navzgor oba mehanizma‐ hkrati,pri tem
pazite oziroma umaknite varovalo, nato voziček zložite. V primeru ko želite zložiti voziček postavite
hrbtno naslonjalo v vodoraven položaj,zaprite strehico in obvezno odstranite prednje varovalo!

KOLESA VOZIČKA

Kolesa ki so večja se namestijo na os z leve in desne strani,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.
Manjša kolesa so sprednja kolesa ki se namestijo z osjo v pripadajočo luknjo,bodite pozorni na os
kolesa(ravna,okrogla).Ob namestitvi držite rdeč gumb in potisnite os v luknjo z ravnim delom naprej.
Če jih želite sneti pritisnite na rdeči gumb in snemite kolo. SLIKA 6,7

Sprednja kolesa imajo možnost fiksiranja tako da se peljejo samo ravno. Kolo obrnite nazaj za
180°,sprednje blokado pritisnite navzdol in navzgor da se kolesa ponovno vrtijo.
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. SLIKA 8
VARNOSTNI PASOVI VOZIČKA

ZAVORA VOZIČKA

Zavora na vozičku kot kaže slika s pritiskom navzdol in navzgor

Vzdrževanje:
Prevleke so pralne v topli vodi 30‐40°C,ohišje vozička se obriše z mehko krpo,na 2‐3 mesece se
očistijo osi kolesa,ker so kolesa z ležaji se na 2‐3 mesece namažejo z strojnim oljem,kolesa so z
zračnico,zato se lahko napihnejo največ do 1bara.
Opozorila:
Po uporabi vozička v dežju ali snegu je potrebno prevleke posušiti,
voziček se ne sme izpostavljati močnim sončnim žarkom,
prav tako je potrebno posušiti prekrivalo za dež če se le to namoči,
voziček se hrani na suhem in ne na vlažnih mestih.
Voziček je primeren za otroka od 6 meseca naprej,vedno je potrebno uporabljati varnostni pas
vozička,nikoli ne puščajte otroka samega v vozičku,voziček je primeren za enega otroka do
obremenitve 15kg,vsaka obremenitev vozička vpliva na stabilnost vozička,pred uporabo vozička
preverite če je voziček stabilen in pravilno sestavljen,voziček ni primeren za rolanje,voziček ne
puščajte v bližini ognja,ko stojite na klancu vedno uporabite zavoro,pri vožnji po stopnicah vedno
vzemite otroka iz vozička,nakupovalna košara se lahko obremeni samo do 2kg,vedno uporabljajte
prednje varovalo vozička,nikoli ne zlagajte vozička če otrok sedi ali leži v njem,pazite otroku prste ko
nastavljate prednje varovalo ali pas,voziček potiskajte z enakomerno hitrostjo,z vozičkom ni
priporočljivo teči,voziček ima vzmetenje in se prilagaja terenu.

POMEMBNO:
Kolesa otroškega vozička so zračna napihljiva,platišča so plastična zato se kolesa napihnejo
največ do 1 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

