
NAVODILA ZA UPORABO 
 

OTROŠKI VOZIČEK ANEX SPORT 
 

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za 
kasnejšo uporabo! 
 
1. Ogrodje 
2. Ročica za zlaganje ogrodja 
3. Zaklepanje pred nenamernim zlaganjem okvirja 
4. Ročaj za prenašanje ogrodja 
5. Gumb za nastavljanje višine ročaja 
6. Gumb zadnjega kolesa 
7. Varovalni regulator koles 
8. Nožna zavora 
9. Vzmetenje 
10. Nastavljiv mehanizem za reguliranje vzmetenja 
11. Adapter 
12. Pokrovček adapterja 
13. Ročaj za prenašanje košare 
14. Strehica športnega dela 
15. Nastavljiv ročaj 
16. Pokrivalo za nogice športnega dela 
17. Zračnik 
18. Držalo za lonček 
 

OPOZORILA 
 Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora. 
 Pred uporabo preverite, da so vsi mehanizmi pravilno pritrjeni in zaklenjeni. 
 Voziček lahko postane nestabilen, če je na ročaj ogrodja/ na hrbtno stran športnega 

dela/ kjerkoli na strani vozička pritrjena kakšna dodatna teža. 
 Ni priporočljivo, da polagate dodatno vzmetnico v košaro. 
 Izdelek je primeren za otroka, ki še ne more sedeti brez pomoči, se ne obrača na rokah 

in kolenih. Največja dovoljena teža otroka je 9 kg - v primeru prenašanja v košari. 
 V košari je prepovedano prenašati otroka, če jo držite pod strehico.  
 Priporočljivo je, da je košara na ogrodju nameščena tako, da je otrok obrnjen proti 

mami. 
 Športni sedež ni priporočljiv za otroke, mlajše od 6 mesecev. Izogibajte se uporabi 

športnega sedeža, dokler vaš otrok ne sedi popolnoma sam, brez pomoči.  
 Ko je otrok v športnem delu, vedno uporabite varnostne pasove (oba ramenska in 

mednožnega). 
 Varnostne pasove uporabite takrat, ko otrok zna sedeti brez vaše pomoči. 
 Vedno uporabite varnostne pasove. 
 Izdelek ni namenjen za rolanje ali tekanje. 
 Ne dovolite otroku, da se igra z vozičkom. 



 Med razstavljanjem in sestavljanjem vozićka se prepričajte, da je otrok na varnostni 
razdalji. 

 Pred samo uporabo se prepričajte, ali so vsi deli pravilno nameščeni. 
 
 

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 je namenjen otrokom od 0 do 36 mesecev starosti oz. do 15 kg. 
 Lupinica/avtosedež se lahko uporablja 0-13 kg otrokove teže. Primerna je za dojenjčke, ki 

ne sedijo brez pomoči, se ne obračajo. 
 Če se lupinica uporablja na ogrodju, se je potrebno zavedati, da lupinica ne nadomesti 

zibelke ali postelje; če otrok zaspi, ga je treba prestaviti v posteljico. 
 Nikoli ne puščajte otroka v vozičku samega na neravni površini, tudi če je zavora 

zablokirana. 
 Uporabite nožno zavoro, medtem ko nameščate otroka v voziček. 
 Prepovedano je uporabljati voziček, če je katerikoli del poškodovan ali ne deluje pravilno. 
 Pred montažo in uporabo vozička se prepričajte, da so vsi njegovi deli brezhibni. 
 Ko nastavljate voziček, se prepričajte, da se gibljivi deli ne dotikajo otroškega telesa. 
 Uporaba zavore ob vsakem postanku je obvezna. 
 Maksimalna obremenitev na ročaju je 1 kg, v nakupovalni košari 2 kg. 
 Težka vreča in ostali težki predmeti vplivajo na stabilnost vozička. 
 Uporabljajte zgolj dodatno opremo, ki jo je oddobril proizvajalec. 
 Uporabite samo rezervne dele, ki jih dobite pri proizvajalcu. 
 Privzdignite sprednji kolesi vašega vozička, ko zapeljete na pločnik. Uporaba vozička na 

stopnicah ni priporočljiva.  
 Ne uporabljajte vozička na stopnicah, kadar je v njem otrok. 
 Na ogrodje lahko namestite globoko košaro,športni sedež in lupinico. 
 Voziček hranite izven dosega otrok. 
 
 

NAVODILA ZA UPORABO 
 
SESTAVLJANJE - RAZSTAVLJANJE OGRODJA 
Odpakirajte ogrodje in ga položite vodoravno na tla (slika 1). Sprostite ročico za nenamerno 
zlaganje ohrodja (slika 2). Ogrodje potegnite navzgor, dokler ni zravnano in sistem zavarovan - 
slišati morate ˝klik˝ (slika 3, 4). Za zlaganje ogrodja stisnite rdeč gumb, ki se nahaja na desni 
ročici ogrodja. Nato hkrati potegnite ročici na obeh straneh ogrodja (slika 5). Nežno potiskajte 
ogrodje navdol proti tlom, da bo v isti poziciji kot na začetku sestavljanja (slika 1). Ogrodje je 
opremljeno z ročajem za lažje prenašanje (slika 6). Za lažje prenašanje ogrodja obrnite ročaj 
za 90° (slika 7). 
 

NASTAVITEV VIŠINE ROČAJA 
Hkrati pritisnite okrogle gumbe, ki so nameščeni na vzporedno na obeh straneh ročaja (slika 
7). Nastavite si najudobnejši položaj. 



 

MONTAŽA - DEMONTAŽA ZADNJIH KOLES 
Pred montažo kolesa najprej vstavite kovinsko os, medtem ko držite rdeč gumb (slika 8). 
Spustite gumb, da os zaskoči - slišati morate ˝klik˝. Za pritrditev kolesa stisnite gumb na 
sredini kolesa in kolo potiskajte po kovinski osi, dokler ne zaskoči (slika 9). Za demontažo 
kolesa pritisnite gumb na sredini kolesa in kolo vlecite iz kovinske osi. Kolo se lahko 
demontira brez osi, s pritiskom na rdeč gumb pa lahko demontirate tudi kovinsko os (slika 8).  
 

MONTAŽA - DEMONTAŽA PREDNJIH KOLES 
K ogrodju spadata dve sprednji kolesi, ki sta pritrjeni na nosilcih/vilicah  in se vrtita za 360°. 
Za namestitev sprednjih koles morate vilico potisniti v nastavek na sprednjem delu ogrodja. 
Za pritrditev sprednjega kolesa stisnite gumb, ki se nahaja na nastavku in kolo z vilico 
potisnite tako daleč, da zaslišite specifičen zvok - kolo mora zaskočiti. Kolo se demontira 
skupaj z nosilcem/vilico (slika 10).  
Če želite ˝fiksirati˝ sprednje kolo, obrnite krmilnik, ki se nahaja pod gumbom za odstranitev 
kolesa (slika 11). Kadar so sprednja kolesa vrtljiva, lahko voziček potisnete naprej ali zavijete 
na stran, ne morete ga potisniti ravno nazaj.  
 

ZAVORA 
Voziček ima nožno zavoro, ki blokira zadnja kolesa (slika 12). Če želite ustaviti voziček, 
stopalko potisnite navzdol in obratno (slika 12).  
 

NASTAVLJIVO VZMETENJE 
Ogrodje ima nastavljivo vzmetenje. Voziček je opremljen z jeklenim obročem za absorbiranje 
tresljajev, kar omogoče udobnejšo vožnjo vašemu otroku (slika 13, 14). Če želite prilagoditi 
mehanizem za absorbcijo tresljajev, obrnite oba regulatorja (na levi in desni strani) v isto 
smer (slika 14). Mehanizem pomikanja vzmeti se regulira s pomočjo posebnega stikala, ki se 
nahaja pod amortizerjem (slika 13). Obe strani vedno prilagodite enako. 
 

MONTAŽA - DEMONTAŽA GLOBOKE KOŠARE 
Adapterje/nastavke na globoki košari nastavite v adapterje/nosilce na ogrodju (slika 15). 
Adapterji samodejno zaskočijo; slišite ˝klik˝. Za odstranitev globoke košare stisnite za držalo 
na košari in dvignite iz adapterjev na ogrodju (slika 15). Po potrebi lahko notranji oblazinjeni 
del košare snamete in operete (slika 16, 17). Odpeti morate obe zadrgi in sneti obrobo. Prav 
tako lahko snamete in operete prevleko vzmetnice/ležišča iz kokosa.  
Regulirate lahko tudi višino hrbtišča v košari; regulator se nahaja na spodnji strani košare 
(slika 18).  
 

STREHA IN POKRIVALO GLOBOKE KOŠARE 
Globoka košara ima priročno nastavljivo strehico, ki otroka ščiti pred soncem, vetrom, 
snegom in dežjem. Položaj strehice se nastavlja z mehanizmom. Za premikanje strehice vam 
ni treba pritisniti gumbov na obeh straneh hkrati. Vse, kar morate narediti je, da najprej do 
konca stisnete gumb na eni strani - slišati morate določen zvok - in isto naredite še z gumbom 
na drugi strani. Nato lahko premikate strehico z eno roko (slika 19). Ko želite raztegniti 
strehico, je samo potegnete navzgor; ko je popolnoma raztegnjena, se mehanizem zaklene. 
Globoka košara ima ročaj za lažje prenašanje (slika 20).  



Globoka košara ima tudi pokrivalo za nogice, ki se na košaro pritrdi z zadrgo in gumbki na 
obeh straneh (slika 21).  
Na strehi globoke košare je tudi zračnik; odpre se z zadrgo (slika 22). H kompletu spada 
tudizaščitna mrežica proti mrčesu - komarnik (slika 23). Prav tako v kompletu najdete še 
dežno pokrivalo, ki jo lahko namestite na košaro in na športni sedež (sika 32, 33). 
 

MONTAŽA - DEMONTAŽA ŠPORTNEGA DELA 
Športni sedež namestite v nosilce adapterjev na ogrodju (slika 24). Adapterji se avtomatsko 
zablokirajo. Športni sedeš odstranite tako, da stisnete gumbe na adapterjih sedeža in ga 
dvignete iz ogrodja (slika 24). Naklon hrbtišča športnega sedeža je nastavljiv; ročica se nahaja 
na zadnji strani hrbtišča (slika 25). 
 

STREHA IN POKRIVALO ŠPORTNEGA DELA 
Športni sedež ima priročno strehico, ki otroka ščiti pred soncem, vetrom, snegom in dežjem. 
Položaj strehice lahko nastavljate s premikanjem strehice naprej/nazaj (slika 26). Športni del 
ima tudi pokrivalo za nogice, ki se pritrdi z gumbki na obeh straneh (slika 27). Na strehi 
športnega dela je tudi zračnik; odpre se z zadrgo (slika 27).  
 

OPORA ZA NOGICE 
Za nastavitev opore za nogice na željeno višino stisnite gumbke na obeh straneh in nastavite 
višino (slika 28).  
 

VARNOSTNA OPORA ZA ROKE 
Vsak športni del ima varnostno oporo za rokice, ki preprečuje, da bi otrok izstopil iz tega 
vozička. Istočasno pritisnite gumbe, ki so nameščeni vzporedno na obeh straneh ročice, in 
nastavite željeno višino (slika 29). Za odstranitev opore pritisnite gumbe in rahlo potegnite 
oporo navzgor/navzven (slika 30). Oporo pritrdite tako, da jo vstavite v zaskočne mehanizme, 
nameščene na obeh straneh športnega dela (slika 30). 
 

VARNOSTNI PASOVI 
Športni del je opremljen s 5-točkovnim varnostnim pasom. Da zaščitite otroka z varnostnim 
pasom, vstavite varnostni pas v držalo in zategnite pasove (slika 31). Nastavljate lahko tudi 
dolžino varnostnih pasov. Za odpenjanje pasov pritisnite gumb in odstranite pasove iz 
centralne sponke (slika 31).  

 
OTROŠKI VARNOSTNI SEDEŽ - LUPINICA 
Na okvir vozička lahko namestite otroški varnostni sedež. Priloženi so adapterji po meri (slika 
34). Za zagotovitev varnosti otroka vstavite adapterje v žepke na okvirju (slika 34) in ga 
pritrdite (slika 35). Adapterji se blokirajo samodejno. Otroški varnostni sedež je pritrjen z 
gumbi na ogrodje (slika 35) in je opremljen z varnostnimi pasovi. Odstranite otroka iz 
varnostnrga sedeža, hkrati pritisnite gumbe na obeh straneh otroškega varnostnega sedeža, 
da ga odstranite iz ogrodja (slika 36). Sedež za dojenčka lahko namestite v avto z 
standardnimi varnostni pasovi in ISOFIX sistem zaklepanja. Pred uporabo otroškega 
varnostnega sedeža previdno preberite navodila. 
 

NAMESTITEV DODATKOV NA OKVIR 



Okvir je opremljen s posebnim pritrditvenim sistemom za blagovno znamko imenovano TM 
Anex. V komplet vozička je že vključuna nakupovalna torba in torba za starše. Na voziček  
lahko namestite druge dodatke. 
 

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 
Prepričajte se, da je voziček vedno suh in čist (oblazinjenje in okvir). Ni potrebno 
odstranjevati oblazinjenje vozička, očisti se lahko z vlažno gobo ali krpo z detergentom. 
 
Pomembno je opazovati obrabo koles in da odstranite prah ter pesek. Na osi, zavore in 
absorpcijski sistem (sistem za absorpcijo udarcev z jeklenim obročem in absorpcijo udarcev 
na okvir) po potrebi dodajte nekaj kapljic mazalnega olja. 
 
Če se voziček zmoči, ga je treba posušiti, medtem ko je njegove kovinske dele potrebno 
obrisati s suho krpo. Barve materiala in tkanine vozička se lahko spremenijo od 
izpostavljenosti na sončni svetlobi. 
 
 
 
Dobavitelj: 
Ideo Group Spolka z.o.o. 
Al. Solidarnosci 117, lok. 815 
00-140 Warszawa, Polska 
Tel: +48 22 298 58 88 
E-mail: office@ideogroup.eu 
www.anexbaby.com 
 
Uvoznik: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva 22 
9220 Lendava 
Tel. +386 51 219 853 
info@trgovina-junior.si 
www.trgovina-junior.si 
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