
NAVODILA ZA UPORABO 
 

OTROŠKI VOZIČEK COLETTO 
COLETTO MODENA, MILANO, FLORINO, FLORINO CARBON, FLORINO 
NEW 
 

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

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. 

 



NAVODILA ZA UPORABO 
I. Zloženo ogrodje. 
II. Razstavljeno ogrodje. 
III. Zložljivo ogrodje. 
Pred zložitvijo ogrodja, prosimo najprej odstranite košaro/sedež/lupinico (avtosedež). Nato 

zaklenite sprednja kolesa naravnost naprej. S palcem pritisnite rdeč gumb na desni strani 

ročaja (1) in s prstoma  potegnite dve ročice (2) in nato potisnite ročaj navzdol. Okvir se bo 

zložil. 

 

IV.Nastavitev višine ročaja 
Ročaj lahko nastavite v priročnI položaj, ki ustreza višini uporabnika. Pritisnite gumb (1) na 

notranji ali zunanji strani ročaja (odvisno od modela) in ročico postavite v želeni položaj. 

 

V. Montaža in demontaža sprednjih koles 
Montaža: dvignite okvir in vstavite osi kolesa v vozlišče.  

Demontaža: Nekoliko dvignite okvir, pritisnite gumb na središču vozlišča (1) in potisnite 

kolesce ven. 

 

VI. Zaklep sprednjega kolesa 
Sprednja kolesa se lahko zaklenejo naravnost, tako, da zavrtite os na kolesu (1) v smeri 

urinega kazalca. Če želite sprostiti kolo, obrnite gumb v nasprotni smeri. 

 

VII. Montaža in demontaža zadnjih koles 
Montaža: dvignite okvir in vstavite os v pesto (1) v okvirju. Nato pritisnite gumb, ki se nahaja 

na sredini kolesa (2) in potisnite kolo na os. 

Demontaža: dvignite okvir, pritisnite gumb, ki se nahaja na sredini kolesa in izvlecite kolo. 

 

VIII. Zavore 
Opozorilo! Vedno blokirajte zavoro pri parkiranju. 

Pritisnite zgornji del zavornega pedala (1) z nogo, da sprostite zavoro. Za blokiranje zavore 

pritisnite spodnji del zavornega pedala. 

 

IX. Razstavljanje otroške košare 
Potegnite vzmetnico ven, nato potisnite ˝žičke˝/nosilce (1) in (2) vzdolž vodila do mesta 

pritrditve. Poskrbite, da so blokirani. Nekateri modeli nimajo nosilcev (košara, izdelana v 

celoti iz plastike). 

 

X. Naslonjalo v košari 
Postavite naslonjalo (3) v želeni položaj, nato vstavite vzmetnico. Raztegnite streho, tako da 

oprijemate ročico in jo dvignete, dokler se ne zaskoči. 



Nastavitev: Nastavitev naslonjala se nahaja na dnu košare. POMEMBNO: Najprej rahlo 

pritisnite gumb in ga obrnite tako, da bo naslonjalo v želenem položaju. 

 

XI. Streha v košari in pokrivalo 
Zlaganje strehe: Da se streha zloži, pritisnite gumb na obeh straneh košare (1) in ga zložite. 

Streha ima dva nastavljiva položaja (zložen ali raztegnjen). 

Pokrivalo: pritrdite ga z gumbki (2) in (3). 

 

XII. Montaža košare in športnega dela 
Potisnite košaro ali športni del na adapterje v reže v okvirju in jih potisnite v okvir. 

Prepričajte se, da je košara ali športni del pravilno pritrjen, tako da ga poskusite potegniti 

navzgor. 

 

XII - XIV. Demontaža košare in športnega dela 
Za odstranitev košare ali športnega dela, pritisnite gumb na režah na obeh straneh okvirja (1) 

in odstranite košaro ali športni del. 

 

XV. Montaža in demontaža lupinice (avtosedeža) z adapterji 
Adapter nam omogoča namestitev lupine (avtosedeža) na okvir. Vstavite adapterje (1) na 

ustreznih mestih na obeh straneh lupinice (avtosedeža).  

Za razstavljanje adapterjev:  

KITE lupinica (avtosedež): Pritisnite sive gumbe na obeh straneh sedeža. 

 

XVI. Opora za roke pri športnem delu 
Potisnite oba konca opore (1) v prava mesta (2) na obeh straneh vozička. Da odstranite 

oporo, pritisnite gumbe na obeh straneh sedeža (3) in jo potegnite ven. 

 

XVII. Prilagajanje naslonjala za noge 
Pritisnite gumb na obeh straneh naslonjala za noge (1) in ga nastavite na želeni položaj. 

 

XVIII. Naslon sedeža (športnega dela) 
Naslon sedeža je nastavljiv v 4 položajih. Če želite raztegniti naslonjalo, povlecite ročico (1) 

na hrbtni strani naslona in jih postavite v želeni položaj. 

 

XIX. Streha sedeža 
Da razstavite streho, odpnite zadrgo, ki povezuje strehico z naslonjalom, nato pritisnite 

gumb (1) na obeh straneh strehe in potegnite streho navzgor. 

Za pritrditev strehe, vstavite nastavke (2) v ročaje na obeh straneh sedeža, nato pa zaprite 

zadrgo. Položaj strehe se nastavi tako, da ga nagnete nazaj ali nagnete naprej. 

 



XX. 5-točkovni varnostni sistem 
Vstavite zaponke (2) v nosilec (1). Nastavite pasove tako, da se držijo otrokovega telesa. Za 

odstranitev pasov pritisnite gumb (3) in povlecite pasove iz nosilca.  

OPOZORILO: Otroka vedno pritrdite na pas. 

 

 
Proizvajalec: 
COLETTO S.C. 
UL. Nagietowa 6 
42-200 CZESTOCHOWA 
www.coletto.pl 
 
Prodajalec: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva 22 
9220 Lendava 
info@trgovina-junior.si 
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