
NAVODILA ZA UPORABO 
 

OTROŠKI VOZIČEK COLETTO 
COLETTO VERONA 
 

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

SEZNAM DELOV: 
1. Nastavljiv ročaj 
2. Streha 
3. Opora za roke 
4. Varnostni pasovi 
5. Naslonjalo za noge 
6. Gumb za blokado sprednjega kolesa 
7. Sprednje kolo 
8. Nakupovalna košara 
9. Zadnje kolo 
10. Mehanizem za odstranitev košare/športnega dela 
11. Ročaj 
12. Zadnje kolo (2 kosa) 
13. Sprednje kolo (2 kosa) 
14. Ogrodje 
15. Športni del 
16. Streha 
17. Opora za roke 
18. Blatniki 
19. Kljuka na ročaju 
20. Vložek/blazina 

 

A-1 Kako razpreti voziček 
Potegnite ročaj vozička navzgor, dokler se ogrodje ne razpre in zaslišite zvok „klik“ (slika 1, 2) 
 

A-2 Sestavitev vozička 
A. Namestitev blatnikov 
1.Vstavite blatnike v odprtino na koncu zadnjega dela ogrodja. Močno pritisnite oba blatnika, 
da skočita na mesto (slika 5, 6). 
 
B. Namestitev in odstranitev zadnjih koles 
Pritisnite na gumb na sredini kolesa, in vstavite os na ogrodje, dokler se ne zatakne (slika 7). 
Za odstranitev kolesa pritisnite gumb na sredini kolesa in odstranite kolo (slika 8). 
 
C. Namestitev in odstranitev sprednjih koles 
Za namestitev sprednjih koles, prosimo vstavite sprednja kolesa, kakor je prikazano na sliki. 
Prednje kolo vstavite v odprtino, dokler se ne zatakne (slika 9). 



Za odstranitev sprednjih koles pritisnite na kovinski gumb in odstranite kolo (slika 10).  
 
D. Namestitev in odstranitev naslonjala za roke 
Za namestitev varnostnega nasonjala za roke, namestite oba plastična priključka na levo in 
desno stran vozička (slika 11). 
Za odstranitev naslonjala pritisnite oba gumba na spodnji strani naslonjala in ga potegnite 
proti sebi (slika 12). 
 
E. Namestitev športnega dela 
Prosimo namestite športni del na ogrodje, kot je prikazano na slikah. Prrepričajte se, da je 
športni del pravilno fiksiran na ogrodje (slika 13). 
Da bi obrnili športni del, pritisnite gumba na obeh straneh navzdol, kot je prikazano na sliki. 
Nato rahlo dvignite športni del in ga odstranite in obrnite (slika 14). 
 
F. Nastavitev strehe 
Vstavite plastični del na strehi v za to namenjeni odprtini na vsaki strani športnega sedeža 
(slika 15). 
Potisnite plastičen del zatiča, in odstranite streho (slika 16). 
 

FUNKCIJE 
 
G. Blokiranje prednjih koles 
Potisnite navzdol plastičen jeziček pri kolesu, da blokirate sprednje kolo. Potisnite jeziček 
navzgor, da se kolo vrti za 360 stopinj (slika17). 
 
H. Nastavitev ročaja 
Na obeh straneh ročaja pritisnite gumb in nastavite višino ročaja (slika 18). 
 
I. Nožna zavora 
1. Zavora je nameščena na zadnjem desnem kolesu. Z nogo potisnite pedalo navzdol, da 
zavoro aktivirate (slika 19).  
2. Poiskusite premakniti voziček naprej in nazaj, da se prepričate, da je zavora aktivirana. 
Da sprostite zavoro ponovno pritisnite pedalo navzdol. 
POZOR! Zavora prikazuje dve barvi: zelena pomeni da zavora ni aktivirana, rdeča da je 
aktivirana. 
 
J. Nastavitev naklona pri športnem delu 
Dvignite ročko na zadnjem delu hrbtišča in nato nastavite v želeni naklon (slika 20). 
 
K. Nastavitev naslonjala za noge 
Položaj naslonjala za noge nastavite tako, da pritisnete gumb na vsaki strani naslonjala in ga 
nastavite po svojih željah (slika 21). 
 
L. Športni del 
Športni del lahko nastavite tako, da otrok gleda naprej ali nazaj (slika 22). 
 
 



M. Nastavljiva streha 
Streho potisnite naprej ali nazaj za nastavitev le te (slika 23, 24). 
 
N. Nastavitev varnostnih pasov 
Otrok mora biti vedno pripet z varnostnimi pasovi. Ne puščajte otroka brez nadzora! 
Nastavite dolžino pasov tako, da je otroku udobno, vendar je varno privezan. 
Da zapnete pasove, vstavite obe (ramensko in bočno) zaponko v glavno zaponko. 
 
O. Uporaba lupinice ali košare 
OPOZORILO! Pred uporabo se prepričajte, da ste pravilno sledili navodilom in da je lupinica 
oz. košara pravilno pritrjena na ogrodje vozička. 
Nikoli ne sestavljajte vozička in dodatkov, ko je otrok v njem. 
O.1 Nastavke na košari namestite v nastavke na ogrodju vozička. 
O.2 Košara je fiksirana, če je ne morete dvigniti iz ogrodja (slika 29). 
O.3 Da odstranite košaro, pritisnite gumba na obeh straneh košare in jo dvignite gor (slika 
30). 
 
P. Zlaganje vozička 

1. Voziček ˝zabremzajte˝. 
2. Zložite streho (slika 32). 
3. Odblokirajte sprednja kolesa, da se prosto vrtijo (slika 33). 
4. Postavite se za voziček. 
5. Potegnite k sebi ročki na obeh straneh (slika 35). 
6. Potisnite ročaj proti tlom, dokler voziček ni zložen (slika 36, 37). 

 
R. Nastavite naklon v košari. PRITISNITE IN OBRNITE vijak, da dvignete oz. spustite hrbtišče. 
 
S. Ventilacija v košari. 
 

ČIŠČENJE IN VZRŽEVANJE 
1. Uporabite rahlo vlažno krpo, da očistite kovinske dele. Po čiščenju dele dobro 

obrišite/osušite, da preprečite rjavenje. 
2. Prevleke vozička se lahko očistijo z gobico, toplo vodo in blagim čistilom. Prevlek ne 

namakajte predolgo. Prevlek ne perite v pralnem stroju, saj lahko poškodujete polnilo 
ter ojačitve. Po čiščenju prevleke dobro posušite (brez, da jih izpostavite direkto na 
sonce). 

3. Eko usnje: vse dele iz eko usnja najprej očistite s toplo vodo, blagim čistilom in mehko 
krpo. Dele dobro osušite/obrišite. Dovoljeno je tudi, da uporabljate čistila, ki so 
namenjena negi usnjenih delov; bodite pa pozorni, da ta čistila ne vsebujejo alkohola, 
kerozina, amoniaka,... Opozarjamo na uporabo različnih vrst topil, belil, 
odstranjevalcev in podobnih snovi, kot tudi izdelkov iz voska. Uporaba teh snovi lahko 
pripelje do razbarvanja in odrgnin. Po uporabi teh snovi eko usnje največkrat postane 
trdo, kar vodi tudi do razpokanja. 

4. Za čiščenje oblazinjenih delov lahko uporabite tudi blago čistilo za čiščenje 
oblazinjenega pohištva. 

5. Ne uporabljajte belil, čistite le z blagimi čistili. 



6. Če se voziček umaže med samo uporabo (na sprehodu), ga je potrebno vedno očistiti 
in posušiti (ogrodja ne zlagajte, dokler se ne posuši). Gibljive dele vozička ter osi koles 
vsake toliko rahlo namastite. 

7. Voziček shranjujte pravilno, da ga zaščitite pred morebitnimi poškodbami zaradi 
padca. 

8. Ne odlagajte stvari na zložen voziček, saj ga lahko poškodujete. 
9. Uporabljajte mazivo za podložke in osi na kolesih. 
10. Poškodovani deli se morajo zamenjati. Ne uporabljajte vozička, če je kateri od delov 

poškodovan, saj se lahko poškodba poveča ali pa nastane nova (za te vrste poškodb 
proizvajalec ne odgovarja). 

11. Vozička ne izpostavljajte soncu, saj se lahko prevleke in plastični deli na vozičku 
razbarvajo (zbledijo).  

12. Redno preverjajte nastavitve varnostnih pasov v vozičku in ostalih dodatkov, ki 
potrebujejo nastavitve. 

13. Redno čistite zavore, kolesa in komponente vzmetenja od peska, umazanije, soli in 
druge umazanosti. 

14. Ne zibajte vozička sem in tja ter gor in dol, saj lahko poškodujete voziček. Voziček je 
namenjen izključno za prevažanje otroka. 

 

POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE 
1. Voziček se lahko hitro prevrne, če zložite večjo neprimerno količino na ročaj ali na 

voziček. 

2. Prepričajte se, da se otrok ne igra okoli vozička in se ne naslanja/obeša nanj. 

3. Ko je voziček na ploščadi, tudi če je zavora zablokirana, ročaja ne izpustite in vozička 

ne pustite brez nadzora. 

4. Ne pustite otroka v vozičku samega. 

5. Vedno blokirajte zavoro, ko se ustavite. 

6. Prepričajte se, da so varnostni pasovi pravilno nameščeni in varujejo vašega otroka. 

7. Prosimo, preverjajte gibljive dele vozička in občasno poskrbite za zaščito koles s 

silikonskim sprejem/oljem. 

8. Prepričajte se, da otrok ne bo ostal v bližini nesestavljenih delov in preprečite 

morebitne poškodbe. 

9. Prosimo, ne pustite vozička brez vašega nadzora. 

10. Prepričajte se, da ste voziček pravilno sestavili, preden položite otroka vanj.  

11. Prepričajte se o pravilni uporabi vozička. 

12. Če vozite voziček po ulici, vozite v smeri, kot bi hodili običajno. 

13. Ne upoštevajte drugih navodil, razen teh, ki so priložena. 

14. Maksimalna kapaciteta globoke košare je 9 kg. 

15. Maksimalna kapaciteta nakupovalne košare je 2 kg. 

16. Uporabljajte samo nadomestne dele, ki jih je priporočil proizvajalec. 

17. Maksimalna kapaciteta torbe je 0,5 kg. 

18. Voziček potiskajte z obema rokama. 

19. OPOZORILO! Majhna sprednja kolesa so vrtljiva in imajo možnost fiksiranja za vožnjo 

naravnost. 



20. OPOZORILO! Rahlo vibriranje sprednjih koles med vožnjo v vozičku je normalno - 

sama se prilagajajo kolesom iin ko vozite na neravni površini, zavibrirajo, saj iščejo 

pravo pot. 

21. OPOZORILO! Če ste kupili voziček z okvirjem, ki ima elemente, pokrite z ekološkim 

usnjenim delom, je potrebno pri uporabi, zlaganju in odvijanju otroškega vozička 

posebno paziti. Proizvajalec ni odgovoren za odstranjevanje ekološkega usnja, ki ga 

povzroča rezanje, trganje, abrazija in druge poškodbe. Po vsakem sprehodu rahlo 

očistite umazane elemente okvirja, tudi tiste, ki so pokriti z ekološkim usnjem (glej: 

nega in vzdrževanje). 

22. OPOZORILO! Pritožb ni glede manjših razlik v barvi tkanin, glede barv vzorcev in 

reklamnih materialov, saj je odvisno od dostave določene serije materiala. 

23. OPOZORILO! Izogibajte se stiku s slano vodo (morskemu vetru, morski vodi, slani 

cesti), da se izognete koroziji. 

 

OPOZORILA 
Varnost otroka je lahko ogrožena, če ne sledite priporočilom v naslednjih navodilih. - Sedež 

je primeren za otroke nad 6 mesecev do največ 15 kg. 

Opozorilo! Sedež ni primeren za otroke, mlajše od 6 mesecev. 

Opozorilo! Da bi se izognili poškodbam, poskrbite, da vaš otrok ostane v razdalji med 

zlaganjem ali razstavljanjem izdelka. 

Opozorilo! Prepričajte se, da so vsi mehanizmi zaklepanja odklenjeni pred uporabo. 

Opozorilo! Vedno uporabljajte mednožni pas v kombinaciji z ramenskim pasom. 

Opozorilo! Nikoli ne puščajte otroka v vozičku brez nadzora! 

Opozorilo! Vsaka dodatna obremenitev, obešena na vozičku, vpliva na njegovo stabilnost. 

Opozorilo! Ne uporabljajte vzmetnice, debelejše od 10 mm (v košari). 

Opozorilo! Ne uporabljajte dodatne vzmetnice. 

Opozorilo! Uporabite dvigovanje vzglavnika, ko vaš otrok začne sedeti (košara). 

Opozorilo! Sedež ni primeren za otroke mlajših od 6 mesecev (sedež). 

Opozorilo! Vedno uporabite pritrdilni sistem - varnostni pas (sedež). 

Opozorilo! Preverite, da so košara, športni del in avtosedež pred uporabo so pravilno 

pritrjeni, in če so bili zadrževalni mehanizmi zaklenjeni. 

Opozorilo! Voziček ni namenjen za tekanje ali kotalkanje. 

Opozorilo! Otroški voziček se lahko uporablja za enega otroka naenkrat. 

Opozorilo! Ne dovolite svojemu otroku, da se igra z otroškim vozičkom. 

Opozorilo! Največji dovoljeni tlak v pnevmatiki je 0,5 bar, ne glede na oznako na 

pnevmatikah. Večji pritisk lahko poškoduje kolo. Proizvajalec ni odgovoren za povzročeno 

škodo. 

Opozorilo! Ne uporabljajte dodatne opreme, ki jo ni navedel proizvajalec. Proizvajalec ni 

odgovoren za uporabo predmetov, ki niso osnovna oprema vozička ali niso namenjeni za 

uporabo z določenim modelom. 

 



 voziček s 4 kolesi 

 zavora sprednjih koles 

 nastavitev višine ročaja 

 sedež za otroka od 6 mesecev do 3. leta 

 košara za novorojenčka 

 teža kompleta 24 kg 

 v skladu z evropskim standardom EN1888:2012 

 izdelek ni primeren za tekanje 

 

Oprema vozička: ogrodje, set koles, košara z vzmetnico in streho, sedež s streho, opora za 

roke, nakupovalna košara, torba, dežna folija, komarnik, navodila z garancijo. 

Opozorilo! Po prevzetju vozička natančno preverite, ali so vsi zgoraj omenjeni elementi 

vključeni v komplet. 

 

 

 

Proizvajalec: 

COLETTO S.C. 

Ul. Warszawska 320 

42-200 Częstochowa 

www.coletto.pl 

 

Prodajalec: 

AR-AL NET d.o.o. 

Kranjčeva 22 

9220 Lendava 

info@trgovina-junior.si 

 

http://www.coletto.pl/
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