
NAVODILO ZA UPORABO 
 

OTROŠKI VOZIČEK ANEX L/TYPE 
 

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite 
za kasnejšo uporabo. 
 
OPOZORILA 
 Nikoli ne pustite otroka samega, brez nadzora. 
 Pred uporabo preverite, da so vsi mehanizmi pravilno pritrjeni in zaklenjeni. 
 Voziček lahko postane nestabilen, če na ročaj ogrodja/hrbtno stran špornega dela/kjerkoli 
na strani vozička pritrjena kakšna dodatna teža. 
 Ni priporočljivo, da polagate dodatno vzmetnico v košaro. 
 Globoka košara je primerna za otroka, ki še ne more sedeti brez pomoči, se ne obrača s 
pomočjo rok in nog. Največja dovoljena teža otroka v košari je 9 kg (v primeru prenašanja v 
košari). 
 V košari je prepovedano prenašati otroka, če jo držite pod strehico. 
 Priporočljivo je, da je globoka košara na ogrodje nameščena tako, da je otrok obrnjen proti 
mami. 
 Športni sedež je primeren za uporabo od rojstva. Uporabite najbolj ležeči položaj za novoro-
jenčka. 
 Vedno uporabljajte 5-točkovni varnostni pas (oba ramenska psova, oba bočna/ledvena 
pasova in mednožni pas). 
 Varnostne pasove uporabite tudi takrat, ko otrok že zna sedeti brez vaše pomoči. 
 Izdelek ni namenjen za rolanje ali tekanje. 
 Ne dovolite otroku, da se igra z izdelkom. 
 Med razstavljanjem in sestavljanjem vozička se prepričajte, da otroka ni v bližini. 
 Pred uporabo vozička se prepričajte, da so vsi deli pravilno pritrjeni. 
 Vozička ne dvigujte za ročaj pri športnem delu; to ni ročaj za nošenje. 
 Ne dovolite drugim otrokom, da se igrajo z izdelkom/vozičkom. 
 Ne uporabljajte izdelka, če je kateri od delov poškodovan/zlomljen. 

 

OPOZORILA 
Pred uporabo vozička natančno preberite navodila za uporabo. 
 Neupoštevanje navodil uporabe vozička lahko ogroža varnost vašega otroka. 
 Voziček je namenjen uporabi enega otroka naenkrat. 
 Voziček se ne sme uporabljati za prevoz več otrok hkrati. 
 Voziček je namenjen otrokom od 0 do 48 mesecev oz. do 22 kg. 
 Nikoli ne puščajte otroka v vozičku samega, tudi če je zavora aktivirana. 
 Uporabite nožno zavoro, medtem ko nameščate otroka v voziček ali iz vozička. 
 Ne uporabljajte vozička, če je kateri od delov poškodovan ali zlomljen. 
 Pred montažo in uporabo vozička se prepričajte, da so vsi njegovi deli brezhibni.  
 Ko nastavljate voziček, se prepričajte, da se gibljivi deli ne dotikajo otrokovega telesa. 
 Uporaba zavore ob vsakem postanku je obvezna. 
 Največja dovoljena teža v držalu za stekleničko je 0,5 kg. Maksimalna obremenitev tor-

be/nahrbtnika je 1 kg. Največja obremenitev nakupovalne košare je 5 kg. 
 Težki predmeti, nameščeni na voziček, lahko povzročijo nestabilnost vozička. Prekomerna teža 



lahko povzroči nevarno nestabilno stanje. 
 Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je oddobril proizvajalec.  
 Uporabljajte samo rezervne dele, ki jih je oddobril proizvajalec. 
 Dvignite sprednja kolesa vašega vozička, če je potrebno prečkati rob pločnika ali stopnico. 
 Uporaba vozička na stopnicah ni dovoljena. 
 Na ogrodje vozička l/type lahko namestite samo košaro l/type, športno enoto l/type in Anex 

lupinico. 
 Voziček shranjujte/pospravljajte izven dosega otrok. 
 Anex lupinica/avtosedež ni nadomestek globoke košare ali otroške postelje. Če vaš otrok spi 

dalj časa, ga je priporočljivo iz lupinice premestiti v globoko košaro/posteljico. 
 Vozička ne izpostavljajte odprtemu ognju ali drugemu viru močne toplote. 
 Vse dele vozička je treba redno pregledovati glede znakov poškodbe ali obrabe. 
 Pred nošenjem ali dvigovanjem dela vozička se prepričajte, da so ročaji v pravilnem položaju. 
 Glava otroka v globoki košari nikoli ne sme biti nižje od otrokovega telesa. 
 

POSTOPKI PRED UPORABO 
 
SESTAVLJANJE - RAZSTAVLJANJE VOZIČKA 
Odpakirajte ogrodje in ga postavite vodoravno na tla (slika 1). Sprostite varnostni zatič za nena-
merno razstavljanje ogrodja (slika 2) in medtem ko držite za ročaj, aktivno povlecite navzgor, 
dokler ogrodje ni zravnano in sistem zavarovan - slišati morate ˝klik˝ (slika 3). Za zlaganje ogrodja 
pritisnite oba gumba in vzvoda na obeh straneh ogrodja istočasno (slika 4), nato začnite ročaj 
ogrodja počasi potiskati navzdol v prvotni položaj. S ponovitvijo istih korakov, lahko ogrodje zloži-
mo tudi s športno enoto. Potegnite ročico, ki se nahaja na zadnji strani hrbtišča/naslonjala navzgor 
in spustite naslonjalo naprej (slika 5). Sedež skupaj z naklonom za noge potisnite na drugo stran 
(slika 6) in zložite ogrodje. Ta način je možen, če je športna enota nameščena na ogrodje v smer 
vožnje. Če je športna enota nameščena na ogrodje v nasprotno smer vožnje, jo prav tako lahko 
zložite z ogrodjem; hrbtišče potisnite naprej in zložite ogrodje.  
 
NASTAVITEV VIŠINE ROČAJA 
Pritisnite gumb na sredini ročaja in nastavite željeno višino (slika 7). 
 
MONTAŽA - DEMONTAŽA ZADNJIH KOLES 
Če želite namestiti kolo, stisnite gumb na sredini kolesa in vstavite os kolesa v nosilec na ogrodju 
(slika 8). Kolo odstranite tako, da držite gumb na sredini kolesa in izvlečete kolo iz nosilca. 
 
MONTAŽA - DEMONTAŽA SPREDNJIH KOLES 
K ogrodju spadata dve sprednji kolesi, ki se vrtita za 360°. Če želite namestiti sprednja kolesa, vsta-
vite os kolesa v nosilec na ogrodju in ga potisnite navzgor, da zaskoči (slika 9). Za odstranitev spre-
dnjega kolesa pritisnite gumb na notranji/zadnji strani nosilca sprednjega kolesa. Če želite spred-
nja kolesa fiksirati - da grejo samo naravnost, zavrtite gumb tik nad nosilcem sprednjega kolesa 
(slika 10). Za ponovno rotacijo sprednjih koles gumb zavrtite v nasprotno smer. 
 
ZAVORA 
Voziček je opremljen z zavoro, ki blokira zadnja kolesa. Pedal potisnite navzdol (slika 11). Dvignite 
pedal, ko želite nadaljevati z vožnjo. 
 
BLAŽENJE SUNKOV 
Voziček ima sistem vzmetenja za blaženje sunkov, kar zagotavlja udobje vašemu otroku. 



 
GLOBOKA KOŠARA  
Pred prvo uporabo globoke košare dvignite vzmetnico in žičke-stabilizatorje ustrezno namestite v 
pravilne položaje (slika 12). Za namestitev košare na ogrodje vstavite adapterje na košari na ada-
terje, ki so na ogrodju na notranji strani (slika 13). Če želite odstraniti globoko košaro iz ogrodja, 
pritisnite gumb na adapterju globoke košare na obeh straneh in jo dvignite. Po potrebi se lahko 
notranji del globoke košare sname in opere. Prevleka vzmetnice je prav tako pralna, vendar mora-
te polnilo vzmetnice odstraniti oz. prevleko vzmetnice sleči (slika 15). Globoka košara je opremlje-
na tudi z zračnim sistemom; odpnite zadrgo na globoki košari in tkanino zavihajte navzdol (slika 
16).  
 
STREHA IN POKRIVALO GLOBOKE KOŠARE 
Globoka košara ima priročno nastavljivo strehico, ki otroka ščiti pred zunanjimi vremenskimi vplivi. 
Položaj strehice je nastavljiv z gumbi. Pritisnite oba gumba hkrati in strehico potisnite nazaj (slika 
17). Če želite strehico spet raztegniti, jo povlecite navzgor, dokler ne zaskoči. Strehica globoke 
košare se lahko še podaljša - odpnte zadrgo na strehici in jo povlecite naprej, da se maksimalno 
raztegne (slika 18). Globoka košara ima tudi ročaj za lažje prenašanje.  
Del globoke košare je tudi pokrivalo za nogice, ki se na globoko košaro namesti z zadrgo in magne-
tnimi gumbi (slika 19). Strehica košare ima prezračevalni sistem - privzdignite zadnji del strehice 
(slika 20).  
Del kompleta je tudi mrežica proti mrčesu (slika 21) in dežna prevleka (slika 22). Oboje je primerno 
tako za globoko košaro kot za športno enoto. Če želite dežno prevleko namestiti čez globoko koša-
ro, jo namestite in na obeh straneh zapnite z gumbi (slika 23).  
 
ŠPORTNI SEDEŽ 
Športni del namestite v nosilce adapterjev na ogrodju; nahajajo se na notranji strani ogrodja (slika 
24). Adapterji se blokirajo samodejno. Športno enoto lahko na ogrodje namestite v obe smeri vož-
nje.  
Tkaninski del sedeža je snemljiv in ga lahko operete; tkaninski del morate z odpenjanjem gumbov 
ločiti od plastične podlage. Najprej odpnite 4 gumbe na dnu sedeža (slika 25). Tkanina na hrbtiš-
ču/naslonjalu športnega dela je pritrjena z ˝ježki˝, tako da jo zelo enostavno odstranite (slika 26). 
Nato morate odstraniti varnostne pasove, povlecite jih skozi reže (slika 27). 
Povlecite ročico na sedišču športne enote, da odstranite športno enoto iz ogrodja (slika 28). Naslo-
njalo je nastavljivo v več različnih položajev, regulirate ga z ročajem na hrtbni strani (slika 29).  
 
STREHA IN POKRIVALO ŠPORTNEGA DELA 
Športna enota je opremljena s priročno nastavljivo strehico, ki otroka ščiti pred zunanjimi vremen-
skimi vplivi. Položaj strehice se spreminja s potiskanjem strehice naprej in nazaj (slika 30). Strehica 
je opremljena tudi s prezračevalnim sistemom, zadnji del tkanine na strehici zavihajte naprej (slika 
31). Če odpnete zadrgo na sredini strehice športne enote, se ta še dodatno raztegne oz. podaljša 
(slika 32). H kompletu spada tudi pokrivalo za nogice, ki se na športno enoto namesti pod oporo za 
roke in jo na notranji strani sedeža pritrdite z gumbki (slika 33).  
 
OPORA ZA NOGE 
Če želite znižati položaj opore za nogice, hkrati pritisnite gumb na obeh straneh in prilagodite 
položaj na zahtevano višino (slika 34). Oporo za nogice lahko dvigujete brez pritiskov na gumb. 
 
OPORA ZA ROKE 
Športni del ima varnostno oporo za roke, ki otroku preprečuje padec iz vozička. Oporo pritrdite 



tako, da jo vstavite v zaskočne mehanizme, nameščene na obeh straneh športnega dela (slika 35). 
Za odstranitev opore pritisnite gumbe in rahlo potegnite oporo navzgor/navzven (slika 36). Oporo 
je možno odstraniti tudi le na eni strani, medtem ko je na drugi pritrjena. 
 
VARNOSTNI PASOVI 
Športna enota je opremljena s 5-točkovnim varnostnim pasom. Da zaščitite otroka z varnostnim 
pasom, vstavite nastavke ramenskega in bočnega pasu v centralno zaponko in nato zategnite 
pasove (slika 37). Za sprostitev varnostnih pasov pritisnite gumb na centralni zaponki. Dolžino var-
nostnih pasov lahko prilagajate (slika 38). Če želite spremeniti višino ramenskih pasov, morate ods-
traniti zgornji del tkanine iz plastične podlage, zamenjati položaj pasov in nato tkanino namestiti 
nazaj na podlago (slika 39).  
 
OTROŠKI VARNOSTNI SEDEŽ - LUPINICA 
Na ogrodje vozička lahko namestite otroški varnostni sedež - lupinico. Namestitev je možna s 
posebnimi adapterji. Za zagotovitev varnosti otroka vstavite adapterje v nastavke na ogrodju (slika 
40) in na adaterje namestite lupinico. Če želite adapterje odstraniti iz ogrodja, pritisnite gumb na 
adapterju (slika 41). Varnostni sedež vzamete iz adapterjev tako, da na obeh straneh potisnete 
gumbe pod tekstilom ob strani sedeža (slika 42). Ročaj lupinice premikate tako, da hkrati pritisnete 
rdeče gumbe na obeh straneh in prilagodite zahtevanemu položaju. Varnostni sedež lahko names-
tite v avto s standardnimi avtomobilskimi varnostnimi pasovi ali s pomočjo sistema ISOFIX. Prosi-
mo, da pozorno preberete navodila za uporabo lupinice.  
 
NAMESTITEV DODATKOV NA OGRODJE 
Na obeh straneh ogrodja so nameščeni nastavki za pritrditev držala za stekleničke Anex. Voziček je 
že opremljen z nakupovalno košaro na dnu ogrodja (slika 43, 44, 45). 
 
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
Poskrbite, da je voziček vedno čist in suh (tako prevleka kot ogrodje). Če je voziček umazan ali 
moker, očistite kovinske dele s suho krpo in posušite. Izogibajte se umazaniji (pesek, prah ipd.). 
Očistite umazanijo iz vozička takoj, ko je to možno. Prosimo, upoštevajte, da če tega ne storite, 
lahko izdelek preneha delovati delno ali v celoti.  
 
Prevleke vozička lahko očistite z mokro krpo ali ščetko in nežnim detergentom.  
 
Barva materialov in tekstila lahko bledi ob izpostavljeni sončni svetlobi dalj časa. Raven obrabe 
koles je potrebno nadzorovati; iz koles je treba očistiti umazanijo. Kolesa imajo skupaj 8 krogličnih 
ležajev (2 v vsakem kolesu), ki jih je potrebno redno mazati in zaščititi pred umazanijo in dežjem. V 
primeru, da pride umazanija v stik s kolesom, kroglične ležaje očistite, posušite in namastite z več 
kapljicami olja. Vsako razlitje olja je treba obrisati s suho krpo. 
 
 
Dobavitelj 
Ideo Group LLC 
Al. Solidarnosci 117, lok. 815 
00-140 Warszawa, Polska 
Tel.: +48 22 211 67 08 
E-mail: office@anexbaby.com 
www.anexbaby.com 
 

http://www.anexbaby.com/


Uvoznik 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva 22 
9220 Lendava   
Tel.: +386 51 219 853 
info@trgovina-junior.si 
oddelek.trgovinajunior@gmail.com 
www.trgovina-junior.si 
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