
NAVODILA ZA UPORABO 
 

OTROŠKI VOZIČEK GO&GROW 
GO&GROW MOVE, PLAY 
 

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za 
kasnejšo uporabo! 
 
Dragi uporabniki G&G izdelka, 
zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Upamo, da boste zadovoljni. Vam in vašemu 
otroku želimo čudovite sprehode! 
 

OPOZORILA 
1. Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora. 
2. Pred uporabo se prepričajte, da so vsi nastavljivi mehanizmi nameščeni pravilno. 
3. Pred uporabo se prepričajte, da je globoka košara/športni sedež/lupinica pravilno 

nameščena na voziček. 
4. Pred zlaganjem/sestavljanjem vozička se prepričajte, da je otrok na primerni varnostni 

razdalji. 
5. Športni sedež ni primeren za otroke mlajše od 6 mesecev. 
6. Ko se ustavite, vedno uporabite zavoro. 
7. Vedno uporabite mednožni pas skupaj z bočnim pasom. 
8. Voziček ne uporabljajte ob teku, rolanju, kotalkanju. 
9. Ne dovolite otroku, da se igra z vozičkom. 

 

OPOZORILA 
 Če ne boste ravnali po navodilih, lahko ogrozite varnost vašega otroka. 

 Voziček je namenjen otroku od 0 do 36 mesecev oz. do teže 15 kilogramov. 

 Voziček je namenjen izključno enemu otroku naenkrat. 

 Priporočljivo je, da se globoka košara namesti na ogrodje v ˝smeri proti mami˝. 

 Ni priporočljivo, da uporabljate dodatne vzmetnice v vozičku. 

 Na ogrodje se lahko namestijo vsi deli; globoka košara, športni sedež in lupinica. 

 Ko se ustavite ali ko dvigujete otroka iz vozička/ga nameščate v voziček, morate vedno 
uporabiti zavoro. 

 Nikoli ne puščajte otroka z vozičkom na neravni površini samega, tudi če je zavora 
zablokirana. 

 Ne prenašajte otroka v košari tako, da primete streho košare. 

 Maksimalna obremenitev torbe je 1 kilogram, maksimalna obremenitev nakupovalne 
košare je 2 kilograma. 

 Če na ročaj/na strani/na hrbtno naslonjalo obesite težko stvar, lahko to vpliva na 
stabilnost vozička in je lahko nevarno. 

 Uporabljajte le originalne nadomestne dele vozička, ki jih je oddobril proizvajalec. 

 Lupinica je namenjena otroku od 0 do 6 mesecev oz. do teže 13 kilogramov. Primerna 
je za otroka, ki še ne sedi samostojno, se ne preobrača. 



 Kadar uporabljate lupinico na ogrodju, se morate zavedati, da le ta ne nadomesti 
posteljice oz. globoke košare. Če otrok želi spati, je primerneje, da ga iz lupinice 
prestavite v posteljo ali v globoko košaro. 

 Kolesa se lahko ˝napumpajo˝ do največ 0,8 bara.  

 Pred uporabo vozička se prepričajte, ali vse komponente/vsi deli delujejo pravilno. Če 
je kateri od delov poškodovan, vozička ne uporabljajte. 

 Pred uporabo vozička se prepričajte, ali so vsi mehanizmi nameščeni pravilno.  

 Pri upravljanju vozička se prepričajte, da se gibajoči elementi ne dotikajo nobenega 
dela telesa na otroku. 

 Voziček ni namenjen uporabi na/po stopnicah. 

 Ko zapeljeta na pločnik/robnik, vedno privzdignite sprednja kolesa. 

 Voziček hranite izven dosega otrok. 
 

NAVODILA ZA UPORABO 
 
ZLAGANJE/SESTAVLJANJE OGRODJA 
Ogrodje vzamite iz škatle in ga postavite vodoravno na tla (slika1). Nato odstranite varnostno 
zaponko (slika 2) in potegnite za ročaj navzgor (slika 3), dokler se ogrodje ne raztegne in 
zaskoči (slika 4). 
Za zlaganje ogrodja najprej pritisnite rdeč gumbek na desni strani ogrodja in potegnite ročice 
na obeh straneh (slika 5). Nato nežno potiskajte ogrodje navzdol (slika 3), dokler se 
popolnoma ne zloži (slika 1). Če želite še zmanjšati dimenzije zloženega ogrodja, lahko ročaj 
vozička pomaknete v najnižjo pozicijo. Ogrodje je opremljeno tudi z ročico za lažje prenašanje 
(slika 6). 
Priročni nasvet 
Pri zlaganju ogrodja ni potrebno sneti koles. Najpomembnejša stvar je, da sprednjih koles ne 
blokirate (torej jih pustite v vrtljivi poziciji). Zavrteti se morajo okoli svoje osi. 
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA ZADNJIH KOLES 
Zadnja kolesa so večja od sprednjih. Najprej morate v ogrodje namestiti osi in sicer tako, da 
os potisnete v ogrodje in stisnete rdeč gumb, da slišite klik - takrat os zaskoči (slika 7). Kolo 
namestite na os tako, da pritisnete osrednji gumb na kolesu in potisnete do konca na os. Nato 
spustite gumb in rahlo potegnete kolo iz osi, da zaskoči (slika 8). 
Da odstranite kolo iz osi, pritisnite gumb na sredini kolesa in kolo potegnite iz osi. Os iz 
ogrodja snamete z pritiskom na rdeč gumb na ogrodju (slika 7). 
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA SPREDNJIH KOLES 

Sprednja kolesa namestite zelo enostavno. Kolo z osjo potisnete v sprednji nosilec na 
ogrodju, dokler se ne zaskoči, slišati morate ˝klik˝ (slika 9). Za odstranitev sprednjih koles 
pritisnite gumb na sredini nosilca na ogrodju (slika 9).  
 

˝ZAKLEPANJE˝ SPREDNJIH KOLES 

Sprednja kolesa so vrtljiva za 360 stopinj. Da jih zaklenete, pootisnite vzvod na kolesu navzgor 
proti nosilcu na ogrodju (slika 10). Že želite, da so kolesa spet vrtljiva, vzvod potisnite navzdol. 
 



UPORABA ZAVORE 

Zavora se nahaja na prečni osi med zadnjimi kolesi. Da zablokirate, vzvod potisnite navzdol 
(slika 11). Za sprostitev zavore vzvod potisite navzgor. 
 

AMORTIZERJI 
Voziček je opremljen z zadnjimi amortizerji. Trdnost vozička si lahko prilagodite tako, da 
zategnete ali sprostite vzvod/ročico, ki se nahaja na spodnji strani amortizerjev (slika 12). Oba 
amortizerja morata biti nastavljena v enako pozicijo. 
 

NASTAVLJIVOST VIŠINE ROČAJA 

Na voljo je 9 nastavljivih višin. Višino nastavljate tako, da na obeh straneh ročaja istočasno 
pritisnete gumb in nastavljate višino (slika 13). 
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA KOŠARE 

Košaro na ogrodje namestite tako, da adapterje na obeh straneh košare potisnete na nosilce 
na ogrodju, dokler ne zaskočijo (slika 14). Zaskočili se bodo sami, ko boste dovolj potisnili 
navzdol.  
Za odstranitev košare iz ogrodja pritisnite gumba na obeh adapterjih na košari in jo dvignite 
navzgor (slika 14).  
V kolikor je potrebno, lahko notranjo stransko obrobo/podlogo v košari operete. Najprej jo 
morate odstraniti iz košare, odpeti tudi zadrgo (slika 15), bodite previdni in nežni. 
Hrbtišče v globoki košari je prav tako nastavljivo. Zatagnite ga v regulator. Regulator se nahaja 
na spodnji strani košare (slika 16). Z vrtenjem gumba lahko hrbtišče dvigujete ali spuščate. Na 
spodnji strani košare se nahaja še zračnik.  
 

STREHICA NA KOŠARI IN POKRIVALO ZA NOGICE 

Globoka košara je opremljena z priročno nastavljivo strehico. Položaj strehice je možno 
prestavljati. Če želite strehico prestaviti, morate istočasno stisniti gumba na obeh straneh 
(slika 17). Strehico iz zloženega položaja lahko spet raztegnete in sicer tako, da jo samo 
potegnete navzgor, sistem pa jo na različnih predvidenih položajih sam ustavlja. Košara je 
opremljena tudi z ročajem za lažje prenašanje (slika 18). Zraven spada tudi pokrivalo za 
nogice, ki se na košaro namesti z zadrgo in gumbki na obeh straneh (slika 19). Strehica ima 
tudi zračnik. Odpnite zadrgo in blago potegnite navzdol (slika 20).  
Voziček je opremljen tudi z mrežico proti mrčesom (komarnik), ki se na košaro namesti z 
gumbki (slika 21). Zraven sodi tudi dežna prevleka, ki jo lahko uporabljate za globoko košaro 
(slika 22) in športni sedež (slika 23). Del strehice na košari je odstranljiv z zadrgo (slika 24). 
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA ŠPORTNEGA DELA 
Športni sedež na ogrodje namestite tako, da adapterje na obeh straneh športnega dela 
potisnete v adapterje na ogrodju, dokler ne zaskočijo (slika 25). Športni sedež lahko 
namestite v obe smeri vožnje.  
Za odstranitev športnega dela iz ogrodja pritisnite gumba na obeh adapterjih na športnem 
delu in ga dvignite navzgor (slika 25). 
Hrbtišče na športnem sedežu je nastavljivo v 4 različne naklone. Če želite naslonjalo spustiti 
nižje, povlecite navzgor držalo na hrbtišču (slika 26) in nato povlecite do željenega naklona. 
Ko spreminjate položaj iz ležečega v sedečega, je dovolj, da celotno hrbtišče potisnete 



navzgor. 
 

STREHICA NA ŠPORTNEM DELU IN POKRIVALO ZA NOGICE 
Športni sedež je opremljen s priročno nastavljivo strehico. Premikate jo lahko s potiskanjem 
naprej in nazaj (slika 27). 
Športni sedež ima tudi pokrivalo za nogice, namestite ga z gumbki (slika 28). Na strehi 
športnega dela je tudi zračnik, odpremo ga z zadrgo (slika 29). 
 

NASTAVITEV NAKLONA ZA NOGE 
Istočasno stisnite gumba na obeh straneh naklona za noge (slika 30) in naklon pomaknite 
navzdol. Možni so 3 različni nakloni.  
 

MONTAŽA/DEMONTAŽA OPORE ZA ROKE 
Športni sedež je opremljen z oporo za roke. Opora služi tudi kot zaščita, saj preprečuje, da bi 
otrok zlezel iz vozička. Za demontažo opore stisnite gumba na obeh straneh pod naslonom za 
roke in potegnite oporo ven (slika 31). Lahko jo snamate samo na eni strani. Za namestitev 
opore na obeh straneh potisnite vložke v luknje pod naslonom za roke. 
 

VARNOSTNI PASOVI 
Športni sedež je opremljen s 5-točkovnim varnostnim pasom. Uporabljamo jih vedno,ko je 
otrok v športnem delu. Sprostimo jih tako, da pritisnemo gumb na centralnem gumbu. 
Najprej damo otroka v sedež, nastavimo primerno dolžino pasov, tako da so tesno ob 
otrokovem telesu, brez da pritiskajo, in pasove skupaj združimo v centralni gumb (slika 32). 
 

AVTOSEDEŽ/LUPINICA 

Lupinico je možno namestiti na ogrodje. Namesti se z adapterji, ki so zraven pri lupinici. 
Adapterje namestite na ogrodje, da zaskočijo (slika 33). Na adapterje nato namestite lupinico 
(slika 34). Lupinica je opremljena s pokrivalom za nogice, ki se pritrdi z gumbki (slika 35). Ima 
3-točkovni varnostni pas.  
Lupinico odstranite iz ogrodja tako, da na obeh straneh lupinice hkrati pritisnete gumba in jo 
dvignete. V avto lahko lupinico fiksirate s pasom ali z isofix sistemom. 
Pred uporabo lupinice natančno preberite navodila. 
 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
Voziček je potrebno redno čistiti. Bodite toliko skrbni, da bo vaš voziček vedno suh in čist. Ni 
potrebe, da bi prevleke vozička morali sneti iz posameznih delov. Blago lahko očistite s toplo 
vodo in blagim milom, sperite s čisto vodo in pustite, da se posuši. Nikoli ne uporabljajte belil 
in drugih kemičnih detergentov. Dele iz eko usnja lahko očistite z vlažno krpo. Sušite na sobni 
temperaturi. Ni priporočljivo, da voziček predolgo izpostavljate soncu. Ko dežuje, vedno 
uporabite dežno folijo, da zaščitite blago. Če je voziček moker, ga obrišite s suho krpo. Prav 
tako bodite pozorni na obrabo koles, redno jih očistite peska in zemlje/blata. Kovinske dele in 
osi na kolesih občasno namažite/popršite s sprejem (WD-40). 
Likanje in pranje v pralnem stroju je prepovedano. 
 
 
 



PROIZVAJALEC 
LLC ˝Go And Grow˝ 
Hozha str. 86, of. 410 
00-682, Warsaw, Poland 
+48 22 391 52 46 
info@ggwithme.com 
 
 
UVOZNIK   
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva 22 
9220 Lendava 
tel. +386 51 219 853 
info@trgovina-junior.si 
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