
NAVODILA ZA UPORABO 
OTROŠKI VOZIČEK JEDO DUO  
 
POMEMBNO! POZORNO PREBERITE IN JIH SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO. 
Voziček ustreza standardu: PN-EN 1888-1: 2019-02. 
 

Pred uporabo preberite ta navodila. 
Varnost vašega otroka je lahko ogrožena, če ne upoštevate navodila v tem priročniku. 

 
OPOZORILO! Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora. 
OPOZORILO! Pred uporabo se prepričajte, da so vse naprave za zaklepanje vklopljene. 
OPOZORILO! Da bi se izognili poškodbam, se prepričajte, da vaš otrok ni v bližini, ko odpirate 
ali zlagate ta izdelek. 
OPOZORILO! Ne dovolite, da se vaš otrok igra s tem izdelkom. 
OPOZORILO! Uporabite varnostni pas, ko vaš otrok začne sedeti sam. 
OPOZORILO! Športni sedež ni primeren za otroke mlajše od 6 mesecev. 
OPOZORILO! Vedno uporabljajte sistem zaponk. 
OPOZORILO! Pred uporabo preverite, ali so pritrdilne naprave za košaro, športni del ali 
avtosedež pravilno pritrjene. 
OPOZORILO! Ta izdelek ni primeren za tek ali drsanje. 
OPOZORILO! Otroški voziček je zasnovan za prevoz otrok od 0 mesecev starosti do največje 
telesne teže 15 kg. 
 
OPOZORILO! 
 Vsaka obremenitev, pritrjena na ročaj in/ali zadnji del naslonjala in/ali stranice vozička, bo 

vplivala na stabilnost vozička. 
 Voziček je namenjen za uporabo dveh otrok. 
 Ne uporabljajte dodatkov (avtosedeža, torbe, dežne prevleke itd.), ki jih proizvajalec ni 

odobril. 
 Za varnost otroka je odgovorna odrasla oseba. 
 Športnega dela ali košare ni mogoče uporabiti kot avtosedež. 
 Vozička ne puščajte brez aktiviranih zavor. 
 Ko otroka položite v voziček ali ga odstranite iz vozička, morate vedno aktivirati zavoro. 
 Vozička nikoli ne smete parkirati na pobočju. 
 Med prilagajanjem nastavitev vozička naj bodo njegovi premični deli izven dosega otroka. 
 Prevelika teža vozička, nepravilna montaža ali uporaba nepooblaščenih dodatkov lahko 

poškodujejo ali uničijo voziček. 
 Ne puščajte vozička na nevarnih območjih, tudi če je prazen. 
 Ne uporabljajte vozička za vzpenjanje po stopnicah, vključno s tekočimi stopnicami, in na 

zelo strmih mestih. To je lahko nevarno za otroka. 
 Nikoli ne postavljajte nobenih predmetov na streho vozička. 
 Nakupovalna košara, ki je priložena skupaj z vozičkom, ima dovoljeno obremenitev 3 kg. 

Težje predmete vedno postavite na sredino košare. Neenakomerna porazdelitev teže v 
košari lahko poslabša stabilnost vozička. 

 Predmeti v košari ne smejo viseti čez košaro ob straneh, saj se lahko zataknejo v 
posamezne dele ogrodja. 



 Uporaba nadomestnih delov, ki jih proizvajalec ne odobri, je lahko nevarna. 
 Uporabnik je odgovoren za spremljanje tehničnega stanja vozička. 
 Pri prevažanju vozička čez ovire pazite, da se nobena zaskočna povezava ne sprosti. 
 V košari ne uporabljajte dodatne vzmetnice, razen tiste, ki je priložena kompletu. 
 Priložena torba ima nosilnost 2 kg. 
 Košara je primerna za otroke, ki ne morejo samostojno sedeti, se obračati in premikati na 

rokah in kolenih. Največja dovoljena teža otroka je 9 kg. 
 Novorojenčke je potrebno prevažati v globoki košari v ležečem položaju. 
 
Beseda OPOZORILO označuje informacije, ki so pomembne za varnost vašega otroka. 
 
Beseda POZOR! Označuje informacije, ki olajšajo delovanje vozička. 
 
POZOR! 
Varnostna opozorila in navodila v tem priročniku ne morejo zajeti vseh možnih situacij in 
pogojev uporabe. Iz očitnih razlogov tega izdelka ni mogoče opremiti z zdravo pametjo, 
previdnostjo ali skrbnostjo. Te lastnosti mora imeti oseba, ki uporablja in upravlja voziček. 
Pomembno je, da vsi, ki uporabljajo voziček in njegove pripomočke, dobro razumejo ta 
navodila. Zato je treba vsako osebo, ki bo voziček uporabljal, tudi za zelo kratek čas, poučiti o 
načelih njegove pravilne uporabe. Če so navodila v priročniku nejasna, potrebujete dodatna 
pojasnila ali kakršna koli druga vprašanja, se obrnite na pooblaščenega prodajalca JEDO 
vozičkov. 
 
NEGA IN VZDRŽEVANJE 
1. Vozička ne puščajte dalj časa na neposredni sončni svetlobi. 
2. Voziček hranite na suhem mestu. Če je okvir otroškega vozička moker, ga temeljito 

posušite. 
3. Če voziček pride v stik z morsko vodo ali se uporablja na ulicah, posutih s soljo, je treba 

ogrodje vozička oprati in posušiti. 
4. Vozička ne smete puščati dlje časa na lahkih talnih oblogah (PVC, linolej) in lakiranih 

lesenih parketih. Guma pnevmatik lahko obarva tla v črni barvi. 
5. Priporočljivo je mazanje koncev osi in vzmetenja vsake tri mesece. Pred mazanjem 

očistite konce osi s krpo. Za mazanje osi lahko uporabite vazelin ali avtomobilsko olje. 
6. Preverite, ali je zračni tlak v pnevmatikah pravilen. Tlak v črpanih kolesih mora biti 0,14 - 

0,17 b. 
7. Oblazinjenje vozička lahko čistite z vlažno krpo ali gobico z blagim detergentom. 
8. Oblazinjenja vozička se ne sme prati v pralnem stroju. 

 

NAVODILA ZA UPORABO 
1. RAZPIRANJE VOZIČKA 
Sprostitev ključavnice zloženega stojala se izvede s hkratnim pritiskom na oba gumba na 
ročaju stojala (slika 1) in potegom ročaja navzgor, ko je v ustreznem položaju, se samodejno 
zaklene v zapiralnem delu, sliši se zvok "klik". 
2. MONTAŽA IN DEMONTAŽA KOLES 
Za demontažo zadnjega kolesa (slika 2) pritisnite gumb na notranji strani okvirja (slika 4) in 
izvlecite kolo z osjo. Ponovite operacijo na drugi strani. 
Če jih želite ponovno pritrditi, pritisnite gumb za izklop koles in vstavite kolesno os v luknjo 



na okvirju. Nato spustite gumb in ga povlecite proti sebi, dokler se ne zaskoči. 
- Namestite sprednje 10-palčno kolo vilic (slika 3) tako, da vstavite os vilic v vrtljivo os, dokler 
ne zaslišite »klik«, kar pomeni, da se kolo zaskoči. Sprednja kolesa lahko zaklenete za vožnjo 
naravnost z vrtenjem vrha vrtljive plošče (slika 5) v smeri urinega kazalca, dokler ne zaslišite 
klika. 
Za razstavljanje koles pritisnite plastični gumb na vrhu vrtljive plošče do konca (slika 6) in 
povlecite kolo z vilicami navzdol. 
OPOZORILO! Na kolesih je mast, ki lahko obarva tekstil. 
3. ZAVORA 
Otroški voziček zaviramo s pritiskom na prečni pedal parkirne naprave (slika 7), tako, da konci 
zavornega droga blokirajo zobnike koles. 
Parkirno napravo sprostite tako, da povlečete pedal parkirne naprave navzgor. 
4.MONTAŽA/DEMONTAŽA KOŠARE 
Namestite globoko košaro na ogrodje tako, da plastične adapterje košare, ki se nahajajo v 
spodnjem delu, vstavite v osrednji pritrdilni mehanizem (slika 8). Samodejno se zapre. 
Za razstavljanje košare istočasno pritisnite gumba na obeh straneh košare (slika 9), nato pa 
dvignite košaro navzgor. 
OPOZORILO! Pred uporabo preverite, ali je košara pravilno zaklenjena v osrednjem nastavku. 
5. MONTAŽA POKRIVALA ZA NOGE 
Prevleko za noge namestite na košaro in jo pritrdite z netki na straneh košare in pokrivala. 
6. NASTAVITEV NASLONA V KOŠARI 
Naslonjalo v košari vozička DUO je mogoče nastaviti v več položajih. Višino naslonjala 
nastavite z zaklepanjem nastavitvenega elementa v izbranem položaju (slika 10). 
7. ZLAGANJE GLOBOKE KOŠARE 
Za zlaganje košare odstranite notranji material košare, da razkrijete zgibni mehanizem košare, 
ki je skrit pod njo (slika 11), nato pa premaknite zložljive mehanizme proti sredini košare. Za 
raztegovanje otroškega vozička postavite zložljive mehanizme v začetni položaj. 
8. MONTAŽA SEDEŽA (ŠPORTNI DEL) 
Sedež se sestavi in razstavi, podobno kot košara, z uporabo dveh gumbov na obeh straneh 
sedeža. Sedež je mogoče namestiti na dva načina, naprej ali nazaj. 
OPOZORILO! Ne prenašajte sedeža tako, da zgrabite oporo za noge! 
OPOZORILO! Pred uporabo preverite, ali je sedež pravilno zaklenjen v osrednjem delu. 
OPOZORILO! Pred uporabo vozička vedno preverite, ali je naslonjalo pravilno zaskočilo. 
9. MONTAŽA/DEMONTAŽA SEDEŽNE DELA 
Sedež je opremljen z lastno strehico, za montažo na sedež vstavite plastične elemente 
pritrditve strehice na koncih opornika (slika 12) v plastične spojke, ki se nahajajo na obeh 
straneh naslonjala. 
Če želite zložiti strehico, pritisnite gumb na pritrdilnem elementu, nato pa jo povlecite  
navzgor. 
10. MONTAŽA/DEMONTAŽA OPORE ZA ROKICE 
Varnostno oporo za rokice namestite tako, da oporo vstavite v del za namestitev opore (slika 
13). Za demontažo opore pritisnite rdeči gumb na obeh straneh opore (slika 13), nato pa jo 
potegnite proti sebi. 
11. MONTAŽA POKRIVALA ZA NOGE (ŠPORTNI SEDEŽ) 
Povlecite prevleko čez sedež in jo pritrdite z zaponko. 
12. NASTAVITEV NASLONA SEDEŽA 
Naslon sedeža je nastavljiv v več položajih. Za spuščanje naslonjala povlecite plastični 



nastavitveni element, ki se nahaja na hrbtni strani naslonjala, nato nastavite pravilen položaj 
(slika 14). 
Če želite dvigniti naslonjalo, ga preprosto potisnite navzgor, dokler ni v pravilnem položaju. 
Samodejno bo blokiran. 
13. PRILAGODITEV POLOŽAJA OPORA ZA NOGE 
Opora za noge je nastavljiva v več položajih. Če jo želite spustiti, pritisnite dva gumba na obeh 
straneh opore za noge in ga previdno spustite navzdol (slika 15). 
Če želite dvigniti oporo za noge, jo dvignite iz spuščenega položaja navzgor, samodejno se 
zaklene. 
14. NASTAVITEV VARNOSTNIH PASOV (ŠPORTNI DEL) 
Sedež je opremljen s 5-točkovnimi varnostnimi pasovi. Za namestitev trakov na sedež vstavite 
konce pasu (plastične sponke) skozi luknje v naslonjalu pod tkanino in skozi kovinske ročaje 
na straneh sedeža. 
Na enak način vgradimo del pasu med otrokove noge. Uporabljati jih je potrebno od 
trenutka, ko otrok začne samostojno sedeti. 
Odpenjajte pasove tako, da izvlecite dele iz osrednje zaponke, otroka namestite, dolžino 
trakov prilagodite tako, da se oprimejo otrokovega telesa, vendar ne pritiskajte nanj. Nato 
pritrdite dele vseh trakov v sredinsko zaponko (slika 16). Sedež ima dodaten mednožni trak, ki 
je pritrjen na držalo za rokice z netkom. Je dodaten element in ne izključuje potrebe po 
uporabi 5-točkovnih varnostnih pasov. 
Opozorilo! Vedno uporabljajte varnostni pas, če vaš otrok lahko sedi brez pomoči. 
15. PRILAGODITEV VIŠINE ROČAJA 
Hkrati morate pritisniti dva gumba na ročaju na obeh straneh ročaja od znotraj in s 
premikanjem ročaja zmanjšati oziroma povečati njegovo višino (slika 17). 
16. SESTAVLJANJE VOZIČKA 
Za zlagane ogrodja je potrebno odstraniti košaro/športni del (točka 4). 
Nato zložite ogrodje tako, da istočasno pritisnete oba gumba na ročaju okvirja (slika 17). 
Za dodatno zmanjšanje velikosti vozička lahko odstranite kolesa. 
17. NASTAVITEV TRDOTE VZMETENJA 
Voziček ima nastavitev trdote zadnjega vzmetenja. Za nastavitev premaknite ročico pod 
vzmet blažilnika (slika 18). To dejanje je treba izvesti na obeh zadnjih kolesih. Vzmetenje ima 
dve nastavitvi: trdo in mehko. 
18. PREVLEKA ZA DEŽ 
Voziček je opremljen s prevleko za dež z zračniki, tako za globoko košaro kot za športni del. Za 
montažo potisnite en konec na strehico, drugega pa na košaro (s strani vzvoda). 
19. MREŽA PROTI KOMARJEM 
Globoka košara in športni del sta opremljena z mrežo proti komarjem; da ga namestite, 
potisnite en konec na kapuco in ga pritrdite z zatiči, ki se nahajajo na obeh straneh, nato pa 
drugi konec mreže proti komarjem zataknite na globoko košaro ali oporo za noge pri 
športnem delu. 
20. NAMESTITEV LUPINICE/AVTOSEDEŽA 
Voziček je izdelan tudi v izvedbi avtosedeža/lupinice za otroke od 0 do 13 kg. Če želite 
namestiti avtosedež na ogrodje, najprej namestite adapterje DUO na ohišje vozička, tako da 
jih priključite enako kot pri košari, nato pa avtosedež namestite na adapter (slika 19). 
Priklopi se samodejno. Če želite izklopiti adapterje, pritisnite gumb ob strani avtosedeža, 
ponovite za drugi strani. 
OPOZORILO! Pred uporabo avtosedeža se prepričajte, da so adapterji pravilno nameščeni. 



Pozor! Za montažo avtosedeža na okvir DUO sta potrebna Duo Adapter in adapter, ki ustreza 
modelu avtosedeža (slika 20). 
OPOZORILO! 
Avtosedež, ki se uporablja skupaj s ogrodjem, ne nadomešča otroške posteljice; če bi otrok 
moral spati, ga je priporočljivo postaviti v ustrezen prostor za spanje, v  goboko košaro 
vozička ali v posteljo. 
 
 
Proizvajalec: 
P.P.H.U. Jędroch Sp. j. 
ul .Grabowska 50 
63-400 Ostrów Wielkopolski 
POLAND 
T: +48 62 736 38 00 
F: +48 62 736 30 10 
E: biuro@jedo.pl 
 
Prodajalec: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva ulica 22 
9220 Lendava 
info@trgovina-junior.si 
051 219 853 
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