
NAVODILA ZA UPORABO 
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Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za 
kasnejšo uporabo! 
 
Spoštovani kupci, 

Hvala vam, da ste izbrali EURO-CART izdelek. Naši izdelki so proizvedeni k razmišljanju o 
varnosti in funkcionalnosti. Navodila vam bodo v pomoč uporabljati vse prednosti vozička in 
vam predstavljajo vse potrebne informacije za redno vzdrževanje. 

Preberite jih zelo previdno in upoštevajte njihova priporočila, ter jih obdržite za kasnejšo 
uporabo. 

OPOZORILA! 
1. OPOZORILO: Ne puščajte otroka brez nadzora, saj je lahko nevarno. 
2. OPOZORILO: Uporabite varnostne pasove, ko je otrok lahko v sedečem položaju. 
3. OPOZORILO: Ne uporabljajte dodatnih blazin v vozičku. 
4. OPOZORILO: Preden uporabite voziček se prepričajte, da je montažni mehanizem 

zaustavljen. 
5. OPOZORILO: Vedno uporabite mednožni pas skupaj s ramenskimi pasovi. 
6. OPOZORILO: Vsaka obremenitev na ročaju vpliva na njegovo stabilnost. 
7. OPOZORILO: Ta izdelek ni narejen za rolanje ali tek. 
8. OPOZORILO: Voziček ima nosilnost le za enega otroka.  
9. OPOZORILO: Voziček je namenjem za uporabo otoka od 0-36 mesecev oziroma do 

teže 15 kg. 
10. OPOZORILO: Ne zapustite vozička z otrokom na naklonu, tudi če je zavora zaklenjena.  
11. OPOZORILO: Ne uporabljajte vozička, če je kateri del poškodovan. 
12. OPOZORILO: Med razstavljanjem in montažo se prepričajte, da je otrok na ustrezni 

varnosti razdalji.  
13. OPOZORILO: Pri kakršnikoli prilagoditvi, vedno poskrbite, da nastavljivi deli niso 

preblizu otroka. 
14. OPOZORILO: Vedno zaklenite zavore ko se zaustavite. 
15. OPOZORILO: Največja obremenitev košare je 3 kg.  
16. OPOZORILO: Največja obremenitev torbe je 2 kg. 
17. OPOZORILO: Vsaka dodatna torba ali vrečka na ročaju vpliva na obremenitev vozička. 
18. OPOZORILO: Samo originalni deli, potrjeni s strani proizjavalca se lahko uporabljajo na 

tem vozičku. 
19. OPOZORILO: Kadar vozite na pločnik oziroma robnik vedno dvignite sprednji del koles. 
20. OPOZORILO: Ne vozite vozička po stopnicah. 
21. OPOZORILO: Voziček hranite iz dosega otrok. 
22. OPOZORILO: Ne uporabljajte dodatne vzmetnice v košari debelejše od 10mm. 



23. OPOZORILO: Največja dovoljena vrednost tlaka v zračnicah je 0,8 bara (ne glede na 
oznake na zračnicah). Večji pritisk lahko povzroči škodo na platiščih. 

 

MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE 
Voziček zahteva redno vzdrževanje. Ob upoštevanju njegove uporabe (zunanja uporaba v 
vseh vremenskih pogojih in na različnih površinah), upoštevanju naslednjih smernic so nujno 
potrebne za pravilno delovanje. 

1. Kovinske elemente je mogoče očistiti z vlažno krpo z blagim detergentom. Po čiščenju 
obrišite s suho krpo, da preprečite rjavenje. 

2. Blazine je mogoče očistiti z vlažno krpo z blagim pralnim sredstvom. Ko očistite, 
blazine posušite v visečem pozožaju, v prostoru, kjer ni izpostavljena dolgotrajni 
sončni svetlobi ali jo pustite na dobro prezračenem mestu. 

3. Ne perite blazin v praznem stroju, ne sušite in ne namakajte dolgotrajno s kemičnimi 
sredstvi (po občutku). 

4. Ne uporabljajte belila. Uporabljajte samo blage detergente. 
5. Če izdelek postane moker, obrišite kovinske dele in pustite v prezračevalnem 

prostoru, da se popolnoma posuši. 
6. Izdelek ne izpostavljajte na soncu, saj lahko le-ta poškoduje oblazinjene ter plastične 

dele.  
7. Premikajoče dele na vozičku lahko občasno popršite s sredstvom WD-40. 
8. Redno preverjajte varnostno pozicijo pasov ter ostalih elementov. 
9. Pesek, sol in druge onesnaževalce redno odstanite s koles, za normalno zaviranje in 

vzmetenje. Ne uporabljajte maziva na izpostavljenih mestih za peskanje. 
10. Izogibajte se stiku s slano vodo (morsko vodo, vetra na morju, slane ceste), da 

preprečite rjavenje. 
11. Funkcionalno temperaturno območje vozička je od -5 do +35˚C. 
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SESTAVLJANJE OGRODJA 
Pri sestavljanju ogrodja najprej sprostite ročico za samodejno zaklepanje (slika 1) in 
potegnite ogrodje navzgor, dokler se popolnoma ne raztegne (slika 2, 3). 
 

PRITRDITEV IN ODSTRANJEVANJE KOLES 
Da pritrdite sprednja kolesa, potisnite kolo z osjo v odprtine na spredjem delu kolesa (slika 3). 
Da odstranite sprednje kolo, potisnite gumb na hrbtni strani kolesa in potegnite kolo iz 
ogrodja (slika 4). 
Sprednja kolesa so vrtljiva, ki jih je mogoče blokirati v naprej usmerjenem položaju. Da 
zaklenete kolesa v naprej obrnjenem položaju, premaknite gumb, ki se nahaja na sprednjem 
delu kolesa, navzgor (slika 5). Da sprostite kolesa, pomaknite gumb navzgor. 
Da pritrdite zadnja kolesa, potisnite kolo z osjo v odprtino pri zadnjem delu ogrodja (slika 6). 
Da bi odstranili kolesa, stisnite gumb, ki se nahaja na ogrodju in potegnite kolo iz ogrodja 
(slika 7). 
 



NASTAVITEV VIŠINE ROČAJA 
Na ročaju je možno prilagajati višino. Za prilagoditev pritisnite gumb na osrednjem delu in 
nastavite ustrezno višino (slika 8). 
 

ZAVORA 
Ogrodje je opremljeno z zadnjo parkirno zavoro. Za zaviranje potisnite ročico navzdol (slika 
9). Ko želite zavoro sprostiti, ročico potisnite navzgor.  
Opozorilo! Preden začnete potiskati voziček se prepričajte, da ste sprostili nožno zavoro. 
Opozorilo! Na neravni površini voziček vedno zablokirajte z zavoro.  
Opozorilo! Zavora ni namenjena upočasnjevanju. Uporabite zavoro samo in le takrat, ko je 
voziček čisto ustavljen. 
Opozorilo! Voziček ni namenjen tekanju. 
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA GLOBOKE KOŠARE 

Košaro na ogrodje namestite tako, da adapterje na obeh straneh košare potisnete na nosilce 
na ogrodju, dokler ne zaskočijo (slika 10). 
Opozorilo! Pred uporabo vozička se prepričajte, da je košara pravilno nameščena na ogrodje. 
 
Za demontažo globoke košare pritisnite gumba na obeh adapterjih na košari (slika 11) in jo 
dvignite navzgor.  
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA ŠPORTNEGA SEDEŽA 
Športni sedež se montira in demontira enako kot globoka košara (slika 12, 13). Montira se 
lahko v obe smeri vožnje. 
Opozorilo! Pred uporabo vozička se prepričajte, da sta sedeža pravilno nameščena na 
ogrodje. 
 

NASTAVITEV NAKLONA ZA NOGE 
Športni sedež je opremljen z nastavljivim naklonom za noge. Za namestitev v želeni položaj 
pritisnite gumba na obeh straneh naklona (slika 14). 
 

VARNOSTNI PASOVI 
Športni sedež je opremljen s 5-točkovnim varnostnim pasom (slika 15). Uporabljamo jih 
vedno, ko je otrok v športnem sedežu. Pasove sprostimo tako, da pritisnemo gumb na 
centralnem gumbu. Najprej damo otroka v športni sedež, nato nastavimo primerno dolžini 
pasov, tako da so tesno ob otroškem telesu (brez da pritiskajo), in pasove skupaj združimo v 
centralni gumb. 
Sedež ima dodatni mednožni pas, ki ga s pomočjo gumbkov zapnete čez oporo za rokice 
(slika 16). Ta mednožni pas je dodatni del in se ne more ter ne sme uporabljati namesto 5-
točkovnih varnostnih pasov. 
Opozorilo! Kadar je otrok v športnem delu, mora biti vedno pripet z varnostnimi pasovi. 
 

OPORA ZA ROKE 
Za montažo opore na obeh straneh potisnite vložke v luknje pri naslonu za roke (slika 17). Za 
demontažo pritisnite gumb na obeh straneh pod naslonom za roke in potegnite oporo ven 
(slika 18).  



Opora je nastavljiva. Za lažjo namestitev otroka v športni sedež lahko oporo snamete na eni 
strani in jo umaknete (slika 19). 
Opozorilo! Opora za roke je samo dodatni del. Za popolno zaščito otroka v sedežu morate 
vseeno uporabiti 5-točkovni varnostni pas. 
 

NASTAVITEV NASLONJALA 
Hrbtno naslonjalo pri športnem sedežu ima 4 različne naklone hrbtišča. Če želite naslonjalo 
spustiti nižje, povlecite navzgor plastično držalo na hrbtišču (slika 20) in nato povlecite 
hrbtišče navzdol do željenega naklona. Ko spreminjate položaj iz ležečega v sedečega, ni 
potrebno stiskati plastičnega držala, dovolj je, da celotno hrbtišče potisnete navzgor. Na 
predvidenih položajih se avtomatsko ustavi. 
 

ZLAGANJE OGRODJA 

Če želite zložiti ogrodje, potisnite majhen gumbek na ročaju ogrodja v smeri puščice (slika 
21a). Držita ta gumbek in hkrati stisnite večji gumb na sredini ročaja. Nato potisnite v smeri 
puščice, kolikor se le da (slika 21b). Na tej točki se mehanizem odklene in ogrodje se bo 
začelo zlagati. Ročaj potisnite do tal, dokler ni popolnoma zložen (slika 22).  
 
 
 
PROIZVAJALEC 
EURO-CART SP. Z.O.O. 
ul. 1-go Maja 21 
42-217 Częstochowa 
POLAND 
e-mail: biuro@euro-cart.eu 
www.euro-cart.eu 
 
UVOZNIK 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva 22 
9220 Lendava 
e-mail: info@trgovina-junior.si 
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