
NAVODILA ZA UPORABO 

OTROŠKI VOZIČEK ROAN ESSO 

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo 
uporabo! 

 
OPOZORILA 
1. Nikoli ne puščajte otroka v vozičku samega brez nazdora. 
2. Vedno uporabite varnostni pas, ko je otrok v vozičku. 
3. Ne uporabljajte dodatnih vzmetnic v vozičku. 
4. Pred uporabo vozička preverite, ali so zložljivi mehanizmi vsi na svojem mestu. 
5. Vedno uporabite mednožni pas skupaj z bočnim pasom. 
6. Če na ročaj postavite/obesite težko stvar, bo to vplivalo na stabilnost vozička in je lahko nevarno. 
7. Voziček ne uporabljajte ob rolanju, kotalkanju ali ob teku.  
8. Voziček je namenjem izključno enemu otroku naenkrat. 
9. Voziček je namenjen otroku od 0-36 mesecev oziroma do teže 15 kilogramov.  
10. Nikoli ne puščajte vozička z otrokom na neravni površini, tudi če je zavora zablokirana. 
11. Ne uporabljajte vozička, če je katerikoli del poškodovan. 
12. Pri razstavljanju in sestavljanju vozička se vedno prepričajte, da je otrok na varni razdalji. 
13. Pri upravljanju vozička se prepričajte, da se gibajoči elementi ne dotikajo nobenega dela telesa 
na otroku. 
14. Ko se ustavite, vedno uporabite zavoro. 
15. Maksimalna obremenitev nakupovalne košare je 3 kilograme. 
16. Maksimalna obremenitev torbe je 2 kilograma. 
17. Kakršnakoli dodatna bremenitev na ročaj vozička lahko povzroči nestabilnost. 
18. Uporabljajte le originalne dele vozička, ki jih je oddobril proizvajalec.  
20. Vozička ne uporabljajte na stopnicah. 
21. Voziček shranjujte izven dosega otrok. 
22. Kolesa se lahko napihnejo do največ 0,8 bara (ne glede na oznake na samem kolesu). Več 
pritiska v kolesih lahko poškoduje zračnico, plašč ter platišče. 
23. Pred uporabo vozička vedno preverite, ali so vsi deli pravilno pritrjeni. 
24. Ne dovolite otrokom, da se igrajo z vozičkom. 
25. Ne zibajte vozička, saj lahko poškodujete njegovo strukturo. 
 
 

VZDRŽEVANJE 
1. Produkt zahteva občasno vzdrževanje. 
2. Kovinske dele vozička lahko očistite z mokro krpo in blagim čistilnim sredstvom za preprečevanje 
korozije. Po čiščenju posušite. 
3. Oblazinjene (tkaninske) dele vozička vozička lahko čistite z mokro krpo in blagim čistilom. Po 
čiščenju dele posušite tako, da ne bodo izpostavljeni soncu, ali pa jih posušte v dobro 
prezračevanem prostoru.  
4. Delov ne perite v pralnem stroju. 
5. Ne uporabljajte belila, uporabite le blaga čistilna sredstva. 
6. Izdelka ne izpostavljajte sončnim žarkom za dlje časa, saj lahko tkanina zbledi in plastični deli 



omehčajo. 
7. Premične dele vozička je treba redno vzdrževati z uporabo sredstev, kot je WD-40. 
8. Redno preverjajte položaj varnostnih pasov ter drugih nastavljivih elementov. 
9. Ne namastite delov tam, kamor lahko pride pesek.  
10. Izogibajte se stiku s slano vodo (morska voda, morska sol, sol s cest), saj lahko povzroči korozijo.  
11. Dovoljeno območje temperature za uporabo vozička je od -5 do +35 stopinj Celzija. 
 
 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

SESTAVLJANJE/ZLAGANJE OGRODJA 
Ko sestavljate ogrodje, ga najprej ravno položite na tla (slika 1, 2), nato primite za ročaj vozička in 
ga živahno potegnite navzgor, dokler se mehanizem ne zaskoči (slika 3). 
Opozorilo! Preden začnete uporabljati voziček, se prepričajte, da je bil pravilno sestavljen. 
 

NAMESTITEV ZADNJEGA VZMETENJA 
Vzmetenje namestite tako, da nosilec pritrdite na ohišje vozička. Zaskočiti mora na obeh straneh 
(slika 4).  
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA ZADNJIH KOLES 
Za demontažo zadnjih koles pritisnite gumb, ki se nahaja na sredini kolesa (slika 5) in potegnite kolo 
iz osi (slika 6). Za montažo koles spet pritisnite gumb na sredini in kolo potisnite na os tako daleč, 
da se zaskoči/zaklene. 
Opozorilo! Pred uporabo vozička se prepričajte, da ste pravilno namestili kolesa. 
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA SPREDNJIH VRTLJIVIH KOLES 
Pri montaži sprednjih koles kolo z osjo potisnete v sprednji nosilec na ogrodju, dokler se ne zaskoči, 
slišati morate ˝klik˝ (slika 7). Za demontažo sprednjih koles pritisnite gumb na sredini nosilca na 
ogrodju (slika 8) in potegnite kolo dol.  
Vrtljiva sprednja kolesa imajo možnost fiksiranja (za vožnjo samo naravnost). Fiksirate jih tako, da 
plastični vzvod potisnete navzgor (slika 9). 
 

NASTAVLJIVOST VIŠINE ROČAJA 
Na ročaju je možno nastaviti različne položaje višine. Za izvedbo nastavitve pritisnite sivi gumb 
navznoter na obeh zunanjih straneh ročaja in si nastavite želeno višino (slika 10, 11).  
 

NOŽNA ZAVORA 
Voziček je opremljen z nožno zavoro na zadnji osi. Za ˝vklop˝ zavore pritisnite vzvod navzdol (slika 
12). Za sprostitev zavore vzvod potisnite navzgor. 
Opozorilo! Pred vozičkanjem se prepričajte, da ste sprostili nožno zavoro. 
Opozorilo! Na neravni površini voziček vedno zablokirajte z zavoro.  
Opozorilo! Zavora ni namenjena upočasnjevanju. Uporabite zavoro samo in le takrat, ko je voziček 
čisto ustavljen. 
Opozorilo! Voziček ni namenjen tekanju. 
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA KOŠARE 
Košaro na ogrodje namestite tako, da adapterje na obeh straneh košare potisnete na nosilce na 
ogrodju, dokler se ne zaskočijo (slika 13, 14). Zaskočili se bodo sami, ko boste dovolj potisnili 



navzdol. 
Opozorilo! Pred uporabo vozička se prepričajte, da je košara pravilno nameščena na ogrodje. 
 
Za demontažo/odstranitev košare iz ogrodja pritisnite gumba na oeh adapterjih na košari (slika 15) 
in jo dvignite navzgor. 
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA ŠPORTNEGA SEDEŽA 
Športni sedež se montira in demontira enako kot košara (slika 16, 17, 18). Montira se lahko v obe 
smeri vožnje. 
Opozorilo! Pred uporabo vozička se prepričajte, da je športni sedež pravilno nameščen na ogrodje. 
 

NASTAVITEV NAKLONA ZA NOGE 
Vozičej je opremljem z nastavljivim naklonom za noge. Za namestitev v želeni položaj pritisnite 
gumba na obeh straneh naklona (slika 19). 
 

MONTAŽA/DEMONTAŽA OPORE ZA ROKE 
Športni sedež je opremljen z oporo za roke. Za montažo opore na obeh straneh potisnite vložke v 
luknje pri naslonu za roke (slika 20). Za demontažo opore pritisnite gumb na obeh straneh pod 
naslonom za roke in potegnite oporo ven (slika 21). 
Opozorilo! Športni sedež vedno uporabljajte z oporo za roke. 
 

VARNOSTNI PASOVI 
Športni sedež je opremljen s 5-točkovnim varnostnim pasom (slika 22). Uporabljamo jih vedno, ko 
je otrok v športnem sedežu. Pasove sprostimo tako, da pritisnemo gumb na centralnem gumbu. 
Najprej damo otroka v športni sedež, nato nastavimo primerno dolžino pasov, tako da so tesno ob 
otroškem telesu, brez da pritiskajo, in pasove skupaj združimo v centralni gumb.  
Opozorilo! Kadar je otrok v športnem sedežu, mora biti vedno pripet z varnostnimi pasovi. 
 

NASTAVITEV NASLONJALA 
Hrbtno naslonjalo pri športnem sedežu ima 4 različne naklone hrbtišča. Če želite naslonjalo spustiti 
nižje, povlecite navzgor plastično držalo na hrbtišču (slika 23) in nato povlecite do željenega 
naklona. Ko spreminjate položaj iz ležečega v sedečega, ni potrebno stiskati plastičnega držala, 
dovolj je, da celotno hrbtišče potisnete navzgor. Na določenih nivojih se avtomatsko ustavi (slika 
24).  
 

TORBA 
Voziček je opremljen s praktično torbo, ki jo namestite na ogrodje. Z nastavki na torbi jo namestite 
na ogrodje oz. na notranjo stran ročaja (slika 25). Torba ima tudi ramenski pas.  
 

DEŽNA FOLIJA 
Dežna folija je opremljena z zračno luknjo, ki je v višini otroškega obraza. Ob namestitvi jo 
raztegnite in konec namestite pod naslonjalo za noge, drugi del raztegnite čez strehico (slika 26). 
Dežna folija je primerna tako za globoko košaro kot za športni sedež. 
 

KOMARNIK 
Komarnik raztegnete in en konec namestite na spodnji del košare, drugi del raztegnete čez 
strehico. Namenjen je uporabi za globoko košaro. 
 



NASTAVITEV HRBTIŠČA V GLOBOKI KOŠARI 
Hrbtišče v globoki košari se lahko regulira. Za spremembo naklona dvignite vzmetnico, in si 
prestavite naklon v željeno pozicijo (slika 27). 
 

GLOBOKA KOŠARA 
Globoka košara je opremljena s strehico. ˝Okvir˝ strehice služi tudi kot držalo za 
dvigovanje/prenašanje globoke košare (držalo je namenjeno dvigovanju samo globoke košare, ne 
košare z ogrodjem vred). Košare ni dovoljeno prenašati, ko je otrok v njej.  
Opozorilo! Preden dvignete košaro, mora biti držalo pokončno (pravokotno na tla). Strehica je 
premična. Če jo želite premakniti, pritisnite gumba na strani strehice (slika 28).  
 

MONTAŽA/DEMONTAŽA LUPINICE (AVTOSEDEŽA) Z ADAPTERJI 
Če želite namestiti lupinico, začnite z montažo adapterjev. Adapterji se na ogrodje vozička 
montirajo/demontirajo enako kot globoka košara in športni sedež (slika 29, 30, 31). Lupinico nato 
namestite na adapterje.  
Opozorilo! Pred vozičkanjem se prepričajte, da so adapterji in lupinica pravilno pritrjeni na ogrodje. 
 
Otroška lupinica ima nastavljiv ročaj. Če želite ročaj premikati, pritisnite temno sivi gumb na obeh 
straneh ročaja lupinice in istočasno premaknite ročaj.  
 
Za odstranitev lupinice iz adapterjev, stisnite temno sivi gumbek na obeh straneh lupinice (slika 34) 
in lupinico potegnite iz adapterjev. 
 

ZLAGANJE OGRODJA 
Najprej pritisnite okrogla gumba na obeh straneh ročaja (slika 35) in ročaj potiskajte navzdol tako 
dolgo, dokler se ne dotika ogrodja (slika 36). Nato previdno in počasi povlecite trak, ki se nahaja 
nad nakupovalno košaro, da se ogrodje počasi zlaga (slika 37, 38). Nato ogrodje potegnite navzgor 
(slika 39). 
Opozorilo! Pri zlaganju ogrodja se vedno prepričajte, da je dno nakupovalne košarice nad 
plastičnim naslonjalom za nogice. 
 
 
 
Proizvajalec: 
P.P.U.H. ROAN 
42-200 Częstochowa 
ul. Warszawska 112 
tel./fax (034) 362 14 29, 364 35 54 
e-mail: info@roan.pl, www.roan.pl 
 
 
Uvoznik: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva 22 
9220 Lendava 
tel. +386 51 219 853 
info@trgovina-junior.si 
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