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Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za 
kasnejšo uporabo! 
 
Dragi kupci, 
najprej bi se vam radi zahvalili, ker ste izbrali EURO-CART izdelek. Pri izdelavi teh izdelkov smo 
mislili na varnost in funkcionalnost. Ta navodila vam bodo pomagala, da boste v celoti 
izkoristili prednosti izdelka in vam predstavila vse potrebne informacije v zvezi z občasnim 
vzdrževanjem. 
Prosimo, previdno preberite vsebino, ravnajte v skladu s priporočili in jih obdržite za 
prihodnje. 

Vaš zvesti EURO-CART 
 

OPOZORILA! 
OPOZORILO: Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora. 
OPOZORILO: Ko otrok že sam sedi, uporabite naramnice. 
OPOZORILO: Ne uporabljajte dodatnih vzmetnic v vozičku. 
OPOZORILO: Pred uporabo se prepričajte, da je montažna mehanizacija zablokirana. 
OPOZORILO: Vedno uporabljajte mednožni pas, skupaj z bočnim pasom. 
OPOZORILO: Vsaka dodatna obremenitev na ročaju vpliva na stabilnost vozička. 
OPOZORILO: Ta izdelek ne uporabljajte, ko ste na rolerjih ali ko tečete. 
OPOZORILO: Ta voziček je namenjen le za enega otroka hkrati. 
OPOZORILO: Ta voziček je oblikovan za otroke od 6-36 mesecev starosti in z nosilnostjo 15 kg. 
OPOZORILO: Nikoli ne pustite otroka v vozičku, če je kakšen naklon, tudi če je zavora 
zablokirana. 
OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte vozička, če je poškodovan kakšen del na vozičku. 
OPOZORILO: Pri montaži in razstavljanju vozička se prepričajte, da je otrok na varni razdalji. 
OPOZORILO: Ko delate kakšne prilagoditve na vozičku, se prepričajte, da se premikajoči deli 
ne dotikajo otrokovega telesa. 
OPOZORILO: Vedno zablokirajte zavoro, ko se ustavite. 
OPOZORILO: Maksimalna nosilnost nakupovalne košare je 3 kg. 
OPOZORILO: Maksimalna nosilnost torbe je 2 kg. 
OPOZORILO: Vsaka torba ali vsaka dodatna obremenitev na ročaju vpliva na stabilnost 
vozička. 
OPOZORILO: Uporabljajte le originalne dele oz. dele ki jih je priporočil proizvajalec. 
OPOZORILO: Če želite na pločnik ali kakšno stopnico, se lahko sprednja os dvigne. 
OPOZORILO:Ne peljite vozička po stopnicah. 
OPOZORILO: Voziček naj bo izven dosega otrok. 
 

VZDRŽEVANJE 
1. Pri tem proizvodu se priporoča občasno vzdrževanje. 



2. Vsi kovinski deli na proizvodu se lahko čistijo z vlažno krpo ob uporabi nežnih sredstev. 
Po čiščenju, proizvod dobro posušite. 

3. Oblazinjene dele lahko čistite z mokro krpo in blagimi pralnimi sredstvi. Po čiščenju, 
izdelek lahko osušite obešenega, vendar ne izpostavljajte preveliki sončni vročini, 
lahko pa izdelek posušite, kjer je dobra zračna ventilacija. 

4. Oblazinjene dele, ki vsebujejo kakšne elemente, ne smete prati v pralnem stroju ali 
pod centrifugo. 

5. Ne uporabljajte belilna sredstva. Uporabljajte le sredstva za občutljivo pranje. 
6. Ne izpostavljajte proizvoda preveliki sončni svetlobi, saj lahko le-ta poškoduje 

oblazinjene ter plastične dele. 
7. Premikajoče dele na vozičku lahko občasno popršite s sredstvom WD-40. 
8. Redno čistite pesek ter vodo iz koles vozička, prav tako tudi morsko vodo. 
9. Redno preverjajte varnostno pozicijo pasov ter ostalih elementov. 

 

DELOVANJE VOZIČKA 
 

RAZSTAVLJANJE VOZIČKA 
Ko želite razstaviti voziček, morate najprej sprostiti varovalo (slika1). Nato potegnite ročaje 
navzgor, da se voziček razpne. Ko zaslišite značilnostni »klik«, veste da je voziček razstavljen 
(slika 2), in nato še potegnite k sebi s pritiskom na gumb med ročajama (slika 3).  
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA SPREDNJEGA KOLESA 
Da bi namontirali sprednje kolo na vozičku, je potrebno kovinsko palico vtakniti v odprtino na 
sprednjem delu vozička, ko zaslišite značilni »klik«, veste da je pritrjen. V primeru, da ga želite 
odstraniti, je potrebno nad zgornjim kolesom pritisniti navzven metalni gumb (slika 4). 
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA STRANSKIH KOLES 
Da bi namontirali stranska kolesa na vozičku, je potrebno kovinsko palico vtakniti v odprtino 
na stranski del vozička, ko zaslišite značilni »klik«, veste da je pritrjen. V primeru, da ga želite 
odstraniti, je potrebno metalni gumb pritisniti proti notranjosti (slika 5). 
 

MONTAŽA STREHE 
Da bi namestili streho, ga je potrebno pritrditi na okvir vozička, tako da se kovinski vijak 
pritrdi v luknjo (slika 6), nato fiksiraj gumijaste zanke na zadnji strani, s plastičnimi zaponkami 
na okvir vozička (slika 7, 8). 
 

MONTAŽA SPREDNJEGA ROČAJA 
Da bi namestili sprednji del zaščitnega ročaja, je potrebno vstaviti kovinske kljukice v luknje 
na obeh straneh. Da bi jih odstranili, pritisnite navzdol gumb, ki je nameščen nižje pod 
ročajem, in nato izvlecite k sebi (slika 9). 
 

ZAVORA 
Da bi zablokirali voziček, potisnite rdečo sklopko naprej, nahaja se na levi strani. Da bi zavoro 
odblokirali, stopite z nogo na sivo sklopko, ki se nahaja na levi strani (slika 10). 
 
 



VRTLJIVA SPREDNJA KOLESA 
Voziček je opremljen s sprednjim vrtljivim kolesom, ki ima sistem fiksiranja, da gre samo 
naravnost. Da bi to storili, pritisnite gumb na sprednjem kolesu navzdol. V nasprotnem 
primeru gumb pritisnite navzdol (slika 11). 
 

PRILAGAJANJE HRBTIŠČA 
Voziček je opremljen s sistemom za prilagajanje hrbtišča. Prilagaja se z zategovanjem ali 
rahljanjem traku, ki gre skozi sponko, ki je na hrbtišču vozička (slika 12). 
 

VARNOSTNI SISTEM 
Sedež je narejen s 5-točkovnim varovalnim sistemom. Potrebno ga je uporabljati z izredno 
natančnostjo. Da bi pritrdili pasove, posedite otroka na sedež tako, da je glavna sponka 
locirana med otrokovimi nogami. Nato mu pasove namestite na ramena. Nato združite vilice 
pri bokih, skupaj s centralno sponko in nato z ramenskim varovalcem. Zategnite pasove, tako 
da se prilagajajo otrokovemu telesu, ne da bi ga stiskalo. 
Da bi odpeli pasove, pritisnite centralno sponko navzdol in izvlecite vilice iz sponke (slika 13). 
Če je potrebno odkopite tudi ramenska varovala. 
Beležite! Vedno uporabljajte zadrževalni/varovalni sistem. 
 

ZLAGANJE VOZIČKA 
Da bi zložili voziček, pritisnite sivi gumb, ki se nahaja na desni strani ogrodja, držite ga, nato 
pa istočasno (levega in desnega) potegnite siva gumba navzgor, katera se nahajata na obeh 
straneh ogrodja (slika 14b). Nato potisnite hrbtišče naprej, tako da se voziček podre (slika 
14c-14d). 
Če se voziček zloži le, ko je bila odstranjena streha, začetek postopka opravite tako, da najprej 
pritisnete gumb, ki se nahaja na sredini ročaja (slika 14a) in tako je dolžina vozička krajša. 
 
Proizvajalec: Euro-Cart 
SP Z.O.O. 
Ul.1 Maja 21 
42-217 Czestochowa 
Poland  
biuro@euro-cart.eu 
tel/fax.: +48 343703298 
 
Uvoznik: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva 22 
9220 LENDAVA 
info@trgovina-junior.si 
 
Dobavitelj: 
Devron Impex Kft. 
Forgach u. 9b 
1139 Budapest 
Madžarska 
nagyker@devron.hu 
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