
NAVODILA ZA UPORABO 
 

ŠPORTNI VOZIČEK CHIPOLINO ERGO 
 

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za 
kasnejšo uporabo! 
 
Otroški voziček Chipolino je izdelan v skladu z zahtevami direktive o varnosti proizvodov 
2001/95/EU Evropskega parlamenta in sveta ter standarda EN 1888 za otroke „otroška 
prevozna sredstva na kolesih“. Varnostne zahteve in preskusne metode ter predpise narekuje 
nacionalna zakonodaja. 
 
Upoštevajte vsa opozorila, navodila in priporočila v tem priročniku, da zagotovite varno 
uporabo tega izdelka. 
 
OPOZORILA 
OPOZORILO! Nikoli ne pustite otroka  samega brez nadzora! 
OPOZORILO! Voziček ni primeren za otroke mlajše od 6 mesecev. 
OPOZORILO! Vedno uporabite varnostne pasove. 
OPOZORILO! Vozička ne dvigajte za prednji odbijač. 
OPOZORILO! Pred uporabo vozička se prepričajte, da je na vozičku aktivirana zavora. 
OPOZORILO! Pred montažo in demontažo vozička se prepričajte, da je otrok na varni 
varnostni razdalji! 
OPOZORILO! Ne dovolite otrokom, da se igrajo z vozičkom. 
OPOZORILO! Pred vsako uporabo preverite stabilnost vsake pritrditve. 
OPOZORILO! Izdelek ni zasnovan za kotalkanje ali tek ob njem! 
OPOZORILO! Ne približujte se ognju. 
OPOZORILO! Primerno za otroke s težo do 15 kg. 
OPOZORILO! Montaža vozička je primerna za odraslo osebo. 
OPOZORILO! Ne uporabljajte dodatne vzmetnice ali ležišča v vozičku! 
OPOZORILO! Vedno aktivirajte zavoro, ko otroka vzamete iz vozička ali ga dajete v njega. 
OPOZORILO! Poskrbite, da so varnostni pasovi pred vsako uporabo pravilno pritrjeni in 
nastavljeni. 
OPOZORILO! Maksimalna teža nakupovalne košare je 2 kg. 
OPOZORILO! Vozička ne preobremenjujte. Vsak tovor, ki je pritrjen na ročaj, ogrodje in 
naslonjalo, bo vplival na njegovo stabilnost. 
OPOZORILO! Voziček je uporaben izključno le za enega otroka! 
OPOZORILO! Uporabljajte le izvirne dele, ki so odobreni s strani proizvajalca! V nasprotnem 
primeru proizvajalec ne odgovarja za varnost proizvoda. 
OPOZORILO! Ne spreminjajte ali spreminjajte konstrukcije vozička. V primeru težav se za 
nasvet in popravilo obrnite na prodajalca ali pooblaščeno servisno službo. 
OPOZORILO! Vozička ne uporabljajte, če je poškodovan katerikoli del. 
OPOZORILO! Otrokom, mlajšim od 3 let, ne dovolite v bližino vozička. 
OPOZORILO! Na voziček ne pritrdite vrvice, da se izognete nevarnosti zadušitve.  
OPOZORILO! Ne vozite se z vozičkom po stopnicah ali tekočih stopnicah in bodite pozorni pri 
premagovanju robnika.  



OPOZORILO! Plastično embalažo hranite stran od otrok, da preprečite nevarnost zadušitve. 
 

GLAVNE ZNAČILNOSTI 
 Voziček je namenjen za enega otroka, starega od 6 mesecev naprej. 
 Primeren za enega otroka do teže 15 kg. 
 5-točkovni varnostni pas. 
 Nastavljiv naslon hrbtišča.  
 Nastavljiva strehica. 
 Nastavljiv naslon za noge. 

 
 

DIAGRAM DELOV  
1. Streha 
2. Varnostni pas 
3. Naslonjalo za roke 
4. Naslon za noge 
5. Sprednja kolesa 2 kom 
6. Nakupovalna košara 
7. Zadnja kolesa 2 kom 
8. Zavora 
9. Ročaj  
 

NAVODILA ZA MONTAŽO IN FUNKCIJE 
 
Voziček je zložen. Za dokončanje sestave ne potrebujete nobenega orodja. 
 
POMEMBNO! Sledite natančno navedenim navodilom in preverite slike. Pazite na roke, da se 
vam ne ujamejo v voziček.  
POMEMBNO! Po vsaki spremembi se prepričajte, da ste pravilno upoštevali navodila in da je 
pritrditev stabilna. 
POMEMBNO! V večini primerov boste po spremembi slišali klik. 

 
Montaža, demontaža in funkcije so oštevilčene od 1 do 10. Uporabite opise operacij, ki so 
navedeni v tem priročniku, in njihovo povezovalno sliko. 
1 - Razprt voziček  
2 - Sprednja kolesa. Funkcije: 
     2-1 Namestitev sprednjih koles 
     2-2 Vrtljiva in fiksirano gibanje koles 
Opombe: Ko voziček uporabljate na neravnih površinah, je priporočljivo, da kolesa pritrdite 
na ravno gibanje. 
3 - Namestitev zadnjih koles 
4 - Zavora 
   A - Zavora je aktivirana. 
   B - Zavoni ni aktivirana.  
5 - Varnostni pas  
PREVIDNO! Pas mora biti tesno ob otrokovem telesu in ne sme biti zvit. 
POMEMBNO! Redno preverjajte, ali je varnostni pas varno pritrjen in ga varno pritrdite na 



okvir vozička. Pasovi varnostnih pasov ne smejo biti poškodovani, izrabljeni ali zviti. 
6 - Streha 
PREVIDNO! Vedno namestite streho na zadnji del sedeža, da preprečite, da bi se otrok zdrsnil 
in poškodoval. 
7 - Držalo ta roke 
8 - Nastavitev naslona 
9 - Naslon za noge 
10 - Zlaganje vozička 
POMEMBNO! Preden zložite voziček aktivirajte zavoro, zaprite streho, odstranite držalo za 
roke, izpraznite nakupovalno košaro in potisnite naslon hrbtišča v najbolj sedeči položaj.  
 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
 Zavore in kolesa se obrabijo hitreje kot drugi deli. Po potrebi jih zamenjajte. 
 Redno oljite gibljive dele. Uporabite silikonski sprej za oljenje. 
 Umazane kovinske in plastične dele redno čistite in oljite. 
 Tkanine, plastične dele in kovinske dele očistite z vlažno bombažno krpo ali gobo in 

blagim milom. 
 Ne uporabljajte agresivnih detergentov, topil, belil ali alkohola za čiščenje vašega vozička. 
 Ko ga očistite, ga vedno pustite, da se popolnoma osuši, preden ga uporabite ali shranite.  

Če je vaš voziček vlažen, se lahko pojavi plesen. 
 Voziček vedno hranite v zaprtih prostorih. Vpliv okolja - morski zrak, cesta s soljo, kislo 

deževje, itd. kot tudi shranjevanje na prostem vodi do korozije. 
 Za težave, povezane z uporabo ali popravilom vozička, se obrnite na pooblaščenega 

prodajalca. 
 

Sestava tkanine: 
Zunanjost: 100% poliester. 
Polnilo: 100% poliester. 
 
Uporabljeni materiali: tekstil, kovina, plastika. 
 
 
Proizvajalec: 
Chipolino 
str. Golyamokonarsko shosse 1 
Bulgaria, Plovdiv 
www.chipolino.com 
 
Uvoznik: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva 22 
9220 Lendava 
Tel. +386 51 219 853 
info@trgovina-junior.si 

http://www.chipolino.com/
mailto:info@trgovina-junior.si

