
NAVODILA ZA UPORABO 
 

ŠPORTNI VOZIČEK COLETTO JOGGY 
 

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

OPOZORILO 
Otrokova varnost je lahko ogrožena, če ne upoštevate navodil. 
 

VOZIČEK ZA ENEGA OTROKA 
 Voziček je namenjen enemu otroku. 

 Voziček je namenjen otrokom od 6. mesecev do 5. let. Največja teža: 24,9 kg najvišja 
višina: 111,8 cm. 

 Največja priporočena teža bremena celotnega vozička je 30,4 kg (24,9 kg na sedežu, 1 
kg na žepku sedeža in 4,5 kg v nakupovalni košari). 

 OPOZORILO: Voziček ni primeren za tek, jogging, rolanje ali kotalkanje. 

 OPOZORILO: Nikoli ne pustite otroka brez nadzora. 

 OPOZORILO: vedno uporabljajte varnostne pasove. 

 OPOZORILO: Otrok lahko zdrsne v odprtine za noge in se zaduši. Nikoli ne uporabljajte 
ležečega položaja če otrok ni pravilno pripet. 

 OPOZORILO: Da bi se izognili poškodbam, se prepričajte da otroka ni zraven vozička, 
ko ga sestavljate ali zlagate. 

 OPOZORILO: Ne dovolite da se otrok igra z vozičkom. 

 OPOZORILO: Bremena, dodatki ali oboje, lahko povzročijo, da voziček postane 
nestabilen. 

 OPOZORILO: Kakršnokoli breme obešeno na ročaju vpliva na stabilnost vozička. 

 OPOZORILO: Pred uporabo se prepričajte, da je voziček pravilno sestavljen. 

 Priporočena teža za zadnji žepek na vozičku je 1 kg, za nakupovalno košaro 4,5 kg. 
Prevelika teža lahko povzroči nevarno nestabilnost vozička. 

 Voziček je priporočljivo uporabljati v najbolj ležečem položaju vse dokler otrok ne sedi 
samostojno, se prevrača ali se ne dvigne sam na roke in kolena. 

 Voziček ni namenjen prenašanju otrok ogr in dol po stopnicah. Poškodbe, ki nastanejo 
pri tem, ne spadajo pod garancijo. 

 Voziček ni nadomestilo za stajico ali posteljo. Če otrok potrebuje spanec, ga je 
potrebno prestaviti v košaro za novorojenčke, posteljo ali stajico. 

 Ne uporabljajte dodatkov, ki niso odobreni s strani proizvajalca. 

 Bodite pozorni na avtomobile-nikoli ne predvidevajte, da voznik avtomobila vidi vas in 
vašega otroka. 

 Otrok naj v vozičku vedno sedi (stanje v vozičku ni dovoljeno). 

 Lahko je nevarno, če uporabljate nadomestne dele, ki niso dobavljeni in odobreni s 
strani proizvajalca. 

 



OGRODJE 
1. Vzemite ogrodje iz škatle in postavite kolesa na stran. 
2. Sestavite ogrodje tako, da dvignete zatič za zaklep ogrodja in dvignete ročaj vozička 
navzgor od spodnje osi. 
3. Postavite voziček naravnost navzgor. 
OPOZORILO: Prepričajte se, da je voziček pravilno zafiksiran pred uporabo. 
 

SPREDNJA KOLESA 
1. Namestitev 
Voziček položite na tla tako, da je ročaj vozička na tleh. 
Pritrdite prednja kolesa tako da os vtaknete v odprtino na nosilcu za sprednja kolesa, dokler 
ne zaslišite "klik". Nežno potegnite sprednje kolo, da se prepričate, da je pravilno pritrjeno. 

2. Odstranitev 
Pritisnite gumb za odtranitev koles na zadnji strani nosilca in potegnite kolo, da ga snamete. 
 

ZAKLEP PREDNJIH KOLES 
1. Potisnite gumb za fiksiranje sprednjih koles navznoter, da so kolesa prosta/vrtljiva. 
2. Potisnite gumb navzven, da sprednja kolesa fiksirate, za dolge vožnje. Pozor: ko nameščate 
otroka v ali iz vozička sprednja kolesa fiksirajte. Kljub fiksiranim sprednmjim kolesom voziček 
ni namenjen za jogging ali druge športe. 
 

ZADNJA KOLESA 
1. Namestitev 
Poravnajte os zadnjega kolesa z ogrodjem in jo vstavite v za to namenjeno odprtino, dokler 
ne zaslišite "klik". Nežno potegnite kolo, da se prepričate, da je pravilno pritrjeno. 

2. Odstranitev 
Pritisnite gumb za odstranitev koles in nežno potegnite zadnje kolesa iz odprtine. 
 

ZAVORA 
1. Pritisnite pedalo zavore navzdol, da voziček zabremzate  
2. Dvignite pedalo zavore, da se zadnja kolesa sprostijo/odbremzajo. 
OPOZORILO: Voziček zabremzajte, ko otroka nameščate v ali jemljete iz vozička. 
 

STREHA 
1. Na ogrodju preverite, kje se nahajajo zatiči za namestitev strehe na ogrodje vozička. 
Pritrdite nosilce strehe na te zatiče, da streha ostane pritrjena na ogrodju.  
2. Prilepite "ježke"na zadnji strani strehe na sedež. 
3. Za odstranitev: Odlepite vse "ježke" na strehi. Potegnite nosilce strehe iz ogrodja vozička, 
da jo odstranite. 
 

VARNOSTNI PASOVI 
1. Pritrdite zaponki iz stranskih pasov na zaponki na ramenski zaponki. 
2. Obe skupaj nato vstavite v srednjo zaponko, na mednožnem pasu. Ponovite na drugi strani. 
3. Pritisnite gumb na sredinski zaponki, da sprostite pasove. 
OPOZORILO: Izognite se resnim poškodbam zaradi padca ali zdrsa. Vedno pravilno pripnite in 



namestite varnostne pasove. 
OPOZORILO: Vedno uporabite mednožni pas v kombinaciji z ramenskimi in stranskimi. 
 

NASLONJALO ZA NOGE (1.stran) 
Nastavitev naslonjala za noge: mehanizem za nastavitev se nahaja pod sedežem-iz desne 
strani. Stisnite oba gumba in dvignite naslonjalo. 
 

NAKLON SEDEŽA 
1. Pritisnite gumb za sedežem in ga povlečite navzdol do želenega položaja. 
2. Sedež na obeh straneh povlecite navzdol, da ustreza položaju sponke za naklon. Postopek 
ponovite v obratni smeri za dvig navzgor. 
 

SPREDNJE VAROVALO 
1. Vstavite sprednje varovalo v vtore na obeh straneh na ogrodju. 
2. Pritisnite gumb, da odstranite sprednje varovalo. 
 

ODSTRANITEV NAKUPOVALNE KOŠARE 
1. Iz zadnje strani vozička: Odpnite nete nakupovalne košare, ki so pripeti okoli zadnje palice. 
2. Iz sprednje strnai vozička: Odpnite nete, ki so pritrjeni na kovinski zanki pod naslonjalom za 
noge in odstranite košaro. 
 

ZLAGANJE 
1. Odstranite otroka iz vozička. Pritisnite stranski gumb za sprostitev navzgor. 
2. Navzgor potegnite pas na sredini sedeža in vaš voziček se bo zložil na pol. 
 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
Da bi dolgoročno ohranili vaš voziček je potrebno da ga redno vzdržujete. Od časa do časa se 
prepričajte da so vsi pregibi in deli, kjer je voziček pritrjen skupaj, v dobrem stanju. Če 
zaslišite škripanje ali začutite trenje, lahko odpeljete vaš voziček v lokalen kolesarski center, 
da ga namažejo. Vsa popravila pa mora izvajati pooblaščeni prodajalec oz. Serviser. 
 

BLAGO NA SEDEŽU 
 Voziček lahko očistite v hladni vodi z blagim detergentom. 

 Odstranite kovinsko ogrodje in PE plošče iz sedeža pred čiščenjem. 

 Ne uporabljajte raztopin in abrazivnih čistilnih sredstev. 

 Da zmanjšate krčenje, preprosto ponovno namestite blago na voziček že ko je mokro. 

 Ne likajte, kemično čistite ali sušite v sušilcu. 

 Če je potrebno blago nadomestiti, uporabite samo tiste dele, ki so potrjeni od 
proizvajalca. Le ti so edini, ki so garantirano varnostno testirani in narejeni tako, da 
ustrezajo sedežu. 
 

PLASTIČNI/KOVINSKI DELI 
 Obrišite z blagim milom in toplo vodo. 

 Ne odstranjujte ali prirejajte nobenih delov mehanizma za zlaganje ali zavore. 
 



NEGA KOLES 
 Kolesa lahko očistite z vlažno krpo. Potrebn jih je čisto osušiti z mehko brisačo ali 

krpo. 

SHRANJEVANJE 
 Blago lahko zaradi sončnih žarkov zbledi, prav tako lahko izsuši gumo na kolesih. Zato 

mu shranjevanje v notranjih prostori podaljša življensko dobo. 

 Vozička NE skranjujte zunaj. 

 Prepričajte se, da je voziček suh, preden ga shranite za daljše obdobje. 

 Voziček vedno shranjujte v suhem okolju. 

 Ko vozička ne uporabljate ga shranjujte na varnem mestu (tako da se otrok z njim ne 
more igrati). 

 Na voziček NE polagajte težkih predmetov. 

 NE shranjujte vozička v bližini izvora toplote kot npr. radiator, ogenj. 
 
 
 
Proizvajalec: 
COLETTO S.C. 
UL. Nagietowa 6 
42-200 CZESTOCHOWA  
http: www.coletto.pl 
 
Dobavitelj: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva ul.22 
9220 Lendava 
www.trgovina-junior.si 
info@trgovina-junior.si 
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