
NAVODILA ZA UPORABO 
 

OTROŠKI VOZIČEK MIMA XARI 
 

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za 
kasnejšo uporabo! 
 
Dragi starši, stari starši in prijatelji!  
Zahvaljujemo se za Vašo izbiro vozička Xari in iskrena hvala, da je voziček del Vaše družinice. 
Naši izdelki so zasnovani za vašo in otrokovo udobje ter varnost. Upamo, da boste uživali z 
vozičkom Xari. 
Prosimo, pred uporabo natančno preberite priložena navodila in jih shranite za kasnejšo 
uporabo. 
 
Opomba: slikovno gradivo sestave vozička zasledite v izvirnih (angl.) navodilih (zelena 
knjižica, strani od 3 do 15). 
 

VSEBINA EMBALAŽE 
Prepričajte se, da ste prejeli vse dele vozička iz naslednjega seznama. V primeru, če kakšen 
del manjka, prosimo, kontaktirajte prodajalca.  
 
1 Ogrodje      1 Sedež z notranjo vzmetnico 
2 Sprednja kolesa     1 Streha 
2 Zadnja kolesa     1 Pokrivalo  
1 Dežna folija      Sprednje in zadnje pokrivalo za košaro 
Sprednja in zadnja košara za na ogrodje  ročaj 
1 Loputa za košaro za na ogrodje   1 Varnostna opora 
1 Sedežni del z varnostnim pasom 
1 Vzmetnica (doplačilo) 
 
(glej sliko na strani 3!)    (glej sliko na strani 3!) 
 
 

Prosimo, upoštevajte 
 

POMEMBNO! 
 

Da bi se izognili poškodbam ali smrti: 
 Vedno uporabite zavoro, tudi ko je voziček v nepremičnem stanju. 

 Shranite ta navodila za kasnejšo uporabo. 

 Pred uporabo natančno preberite priložena navodila. Sledite priloženim 
navodilom. Upoštevanje priloženih navodil je pomemben dejavnik. Neupoštevanje 
navodil lahko ogrozi varnost proizvoda in ter otroka izpostavi večjemu tveganju za 
nesrečo. 



 Športni sedež ni primeren za otroke, manjše od 6. meseca starosti. 

 Ta voziček je namenjen za uporabo od otrokovega rojstva pa do 17 kg teže (37 lbs) 
in višine 90 cm. V kolikor voziček uporablja otrok, mlajši od 6 mesecev, priporočamo, 
da uporabite priloženi »košarni« del, dokler otrok ne zna sedeti brez pomoči. 

 Ne prekoračite maksimalne dovoljene teže otroka do 17 kg (37 lbs) za voziček, ko 
je preoblikovan v športni del in 9 kg (20 lbs), ko je voziček preoblikovan v košaro 
(košara za novorojenčka). Prekoračitev dovoljene teže lahko pripomore k nevarni 
nestabilnosti vozička! 

 Nosilnost obeh košar ogrodju vozička je 3 kg (6,5 lbs). 
 

 OPOZORILA! 

 Varnost vašega otroka je vaša odgovornost. 

 Nevarno je otroka pustiti samega, brez nadzora. 

 Pred uporabo se prepričajte, da so vsi deli zaklenjeni ter pravilno nameščeni. 

 Ne dodajajte dodatnih vzmetnic v košaro. Uporabite vzmetnico Mima. 

 Takoj, ko vaš otrok zna samostojno sedeti (brez pomoči), uporabite varnostni 
pas. Prepričajte se, da so pasovi nameščeni pravilno, da preprečite zdrs oziroma padec 
otroka iz sedeža. 

 Vsakršna dodatna teža, nameščena na ročaj ogroža stabilnost vozička Xari in s 
preobremenitvijo tvegate nesrečo. 

 Vedno uporabite mednožni pas v kombinaciji z ramenskim pasom. Oba pasova 
morata biti spojena ter na tak način nudita največjo varnost. 

 Nikoli ne pustite varnostne pasove brez nadzora, lahko se tvorijo zanke, ki 
lahko predstavljajo nevarnost zadušitve. 

 Ta izdelek ni primeren za tek/rolkanje. 

 Ne stojte na sredini, notranjem delu ogrodja, predstavlja nevarnosti in 
povzroči škodo na ogrodju. 

 Pred uporabo preverite, če je košara/športni sedež pravilno nameščen na 
ogrodje vozička. 

 Vedno uporabite zavoro, tudi če se ustavite za trenutek! 

 Vedno uporabite zapestni trak za voziček (velja le za Avstralijo in Novo 
Zelandijo). 

 Preden položite otroka v voziček, se prepričajte, da so vsi deli pravilno 
nameščeni. 

 Prepričajte se, da so vsi premikajoči se deli v varni razdalji od vašega otroka. 
Prepričate se, da ima vaš otrok prstke v varni razdalji od gibljivih delov. 

 Vozička ne uporabljajte, če manjka kakšen del ali je kakšen del uničen, 
poškodovan. Neizvirni del zna predstavljati nevarnost in ogroža garancijo. 

 Ne dovolite otroku, da bi se igral z vozičkom. 

 Košara je uporabna za otroka, ki še ne znajo samostojno sedeti, plaziti, 
potiskati se naprej, nazaj. Maksimalna teža otroka: 9kg (20 lb). 

 Pokončna uporaba košare še ni primerna za otroke, mlajše od 6. meseca 
starosti. Košara se uporablja za otroka, mlajšega od 6. meseca starosti, ki še ne zna 
sedeti brez pomoči. 



 Ne dajajte več kot enega otroka v voziček in ne obremenjujte voziček z 
dodatnimi torbami. 

 Nikoli ne spustite ročaja, če je voziček na neravni površini. Vedno ga postavite  
na ravno površino in zategnite zavoro. 

 Pri uporabi stopnišča otroka odstranite iz vozička. Po možnosti uporabljajte 
dvigalo. 

 Ne dvigujte vozička za varnostno oporo za roke. 

 Ne dovolite, da bi vaš otrok stal na sedežu vozička. 

 Ne obešajte torbe in ostale stvari na ročaj vozička. Voziček se lahko prevrne. 

 Ne izpostavljajte vozička neposredni nevarnosti, kot je ogenj, eksplozivna 
sredstva, ipd. 

 Na neravni, grobi površini uporabite zaklepanje sprednjih koles. To vam bo 
preprečilo opletanje s kolesi. 

 Nevarno je uporabiti izdelke drugih proizvajalcev. Uporabite dodatke Mima. 

 Voziček je oblikovan za ravne površine ter za površine z rahlim naklonom. Na 
neravnih površinah uporaba vozička zna biti nevarna. Uporabnik se mora zavedati, da 
na neravnih površinah izpostavlja voziček večjim nevarnostim. 

 Opozorila se nanašajo tudi  na dodatno opremo.  

 Ko je otrok v košari/športnem sedežu, mora biti opora za rokice 8bariera) 
stalno nameščena. 

 Voziček postane nestabilen, če je na njega nameščenih več torb, vrečk, ipd. 

 Bodite previdni in pazite na prste pri nameščanje delov. 
 

VARNOSTNO OPOZORILO 
Sonce je zelo močno. NE IZPOSTAVLJAJTE VAŠEGA OTROKA IN VOZIČKA NEPOSREDNI SONČNI 
SVETLOBI/SONČNIM ŽARKOM. Streha/kupola ne daje zadostne zaščite proti soncu ali dežju! 

 

SESTAVA VOZIČKA (glej sliko na strani 7) 
 

SLIKA 1 
- ogrodje –  
Potegnite za ročaj vozička. Med potegom z nogo držite ogrodje k tlom. Potegnite do tiste 
točke, ko opazite, da ogrodje samo stoji. 
 
-kolesa- 
* prosimo, upoštevajte oznako L (levo) R (desno) na samem ogrodju in kolesu. 
 
2. Namestitev zadnjih koles 
Pritisnite na sredino kolesa in vstavite kovinsko os v odprtino. Nato kolo z osjo potisnite v 
odprtino na samem ogrodju (glej sliko 2+3 na strani 7).  
3. Odstranitev zadnjega koles 
Pritisnite na sredino kolesa ( kovinski del 9 in odstranite zadnje kolo. 
4. Namestitev sprednjih koles 
Vstavite kolo z osjo v odprtino na začetku  ogrodja vozička. Bodite pozorni, da kolo zaskoči 
(sliši se »klik«). Slika 4+5 
5. Uporabite sistem zaklepanja sprednjih koles, ko se vozite po neravni, grobi površini. 



Pritisnite vrtljiv gumb, da zaklenete, odklenete  sprednja kolesa.  Slika 4+5) 
6. Odstranitev prednjih koles 
Za odklepanje podrsajte gumb navznoter ter nato potegnite ven prednje kolo. 
 

NASTAVITEV ROČAJA 
 
7. Prilagodljivost višine ročaja 
Pritisnite in zadržite oba guma, ki sta locirana na zunanji strani ročaja in nato ročaj lahko 
obračate glede na ustrezno višino. 
 

ROKAV ZA ROČAJ 
8. Rokav le z zadrgo namestite na ročaj. 
 

SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE 
 OPOZORILO!: Ko se sestavlja in razstavlja voziček, naj otroka ni v bližini! 

9. Razstavljanje ogrodja 
Polecite ročaj navzgor, dokler ne zaskoči na mesto. In tako je ogrodje v celoti razstavljeno in 
pripravljeno. Nato le nastavite ročaj v ustrezno pozicijo. 
10. Sestavljanje ogrodja (z nameščenim sedežnim delom) 

 Xari se lahko sestavlja z nameščenim sedežnim delom (če je le ustrezna pozicija, tako 
da je obrnjen naprej). 

 Xari se ne more sestavljati skupaj z nameščeno košaro. 
Namestite ročaj na pozicijo 4 (glej sliko 7) 
Varnostni gumb pritisnite navznoter in istočasno potegnite obe ročki navzgor. Nato vzglavje 
ročaja spustite navzdol, da se sesede. Nato primite ogrodje za oba členka in vse potegnite 
navzgor, tako, da je prednji del postavljen na glavo. Ogrodje pustite tako, da vse stoji na 
prednjih kolesih. Za transport ogrodja uporabljajte prenosno ročko. 
Pred sestavljanjem vozička, se prepričajte, da so izpraznjene shranjevalne košare na ogrodju. 
 

PARKIRNA ZAVORA 
 OPOZORILO: Vedno uporabite zavoro, tudi če se ustavite le za trenutek! 

11. Uporaba in sprostitev parkirne zavore 
Ko se ustavite, pritisnite zavorno pedal navzdol. Ob ponovnem pritisku se zavora sprosti. Ne 
poskušajte potiskati navzgor zavorno pedal z nogo. 
 

POKRIVALA ZA NAKUPOLNE KOŠARE 
12. Pritrjevanje pokrivala na sprednji del košare na ogrodju (slika 12) 
Istočasno pritisnite na oba gumba na ogrodju vozička pri sprednjih kolesih in pripnite košaro. 
13. Pritrjevanje pokrivala na košaro na zadnjem delu vozička (velika kolesa) slika 13 
Fiksirajte notranjo zadrgo in z zadrgo povlecite pokrivalo košare na košaro na ogrodju vozička. 
 
FAZA 1: DOJENČEK 
KOŠARA 

 POMEMBNO: Košaro uporabljajte samo na poziciji III, horizontalnem (vodoravnem) 
položaju. Pokrivalo za nogice mora biti pritrjena neprestano med uporabo košare. 



 Ko uporabljate Xari za otroke pod 6. mesecev starosti, priporočamo uporabo košare 
brez sedežnega dela, dokler otrok ne more sam, brez pomoči drugih, sedeti. 
 

14. NASTAVITEV KOŠARE 
Z zadrgo odprite ter odstranite sedežni del. Pritisnite obe loputi (ena je pri glavi, ena pri 
nogah) k steni košare, da se košara fiksira. Položite vzmetnico v košaro in namestite 
varnostno bariero (oporo). Slika 14, glej tudi sliko 27. 
 

15. Prilagoditev košare pod kotom 
Varnostno oporo  lažje namestite na košaro vozička, če je v začetni, vodoravni poziciji 
(pozicija III). Pritisnite za vzvod na obeh straneh košare in oporo za roke namestite v odprtino 
na ogrodju košare. Slika 15 
 

16. Namestitev košare na ogrodje vozička 
V odprtino na obeh straneh ogrodja namestite vzvode košare. Slika 16 
 

17. Odstranitev košare iz ogrodja 
Pritisnite na gumb na obeh straneh košare in izvlecite košaro iz odprtine na ogrodju vozička. 
 

18. Prilagajanje višine košare 
* Sta dve možnosti položaja košare. 
Pritisnite na gumb za nastavitev višine na obeh straneh ogrodja in premaknite košaro gor/dol. 
 

19. Kako razstaviti/podreti košaro? 
Odstranite vzmetnico in varnostno oporo za roke. Zrahljajte obe loputi od stene košare. 
Poravnajte  stikalo za nastavitev kota z odprtino  na zadnji lupini sedeža. Prepričajte se, da 
nosilec/loputa ne dotika sedeža. Slika 19 
 
FAZA 2: MALČEK 
VARNOSTNI PASOVI (stran 10) 

 Kadarkoli, ko je otrok v sedežu, se prepričajte, da so varnostni pasovi pravilno 
nameščeni. 

 Ramenski del varnostnih pasov ima možnost nastavitve v dveh različnih višinah. 
Izberite višino, ki je bližje višini otrokovim ramenom. 

20. Vsak varnostni pas posebej zdrsnite čez odprtine na hrbtišču sedežnega dela. 
Ramenski varnostni pasovi morajo biti obrnjeni v pravilen položaj, da jih lahko 
zapnete skupaj s trebušnim varnostnim pasom. Z zadrgo odprite sedežni del in 
potisnite spodnji del na podlogo znotraj sedeža, dokler ta ne zaskoči. 

21. Združite ramenska pasova s trebušnim pasom (dokler ne zaskoči, klik). Nežno 
potegnite varnostne pasove okoli otroka. 

22. Kako zapeti varnostni pas? 
Ramenski pas združite s trebušnim pasom in zapnite.  
(slika 22a, 22b velja le za Avstralijo, Novo Zelandijo). 
 

SEDEŽ (stran 11) 
*POMEMBNO: varnostna opora mora biti nameščena cel čas. 



*Uporaba sedeža je za otroke od 6 .meseca starosti naprej in do 17 kg (37 lbs). 
*Sedež se lahko namesti na ogrodje v obe smeri: v smeri vožnje in v obratno smer. 
23. Namestitev sedeža na ogrodje 
Na obeh straneh ogrodja pritisnite na gum in namestite vzvode na sedežu v odprtine.  
24. Odstranitev sedeža 
Istočasno pritisnite na obeh straneh na gumb na sedežu in povlecite sedež navzgor. 
25. Izbira naklona sedeža 
Na zgornji strani sedeža na sredini, povlecite ročico navzgor in s tem spremenite kot 
sedeža. 
26. Izbira višine sedeža 
* Sta dve možnost izbire višine sedeža 

Pritisnite na gumb za nastavitev višine na obeh straneh ogrodja in premaknite sedež gor/dol. 
DODATKI 
VARNOSTNA OPORA ( BARIERA) 

 Vedno uporabite varnostno oporo za varnost vašega otroka. 
27. Odstranitev zaščite iz varnostne opore 
Pritisnite na gumb in povlecite varnostno zaščito iz odprtine. Shranite za nadaljnjo uporabo. 
28. Namestitev  varnostne opore za roke 
Istočasno na obeh straneh pritisnite na gum in napeljite varnostno oporo v odprtine, dokler 
ne zaslišite »klik.« Preverite, da je varnostna opora pravilno nameščena. 
29. Odstranitev varnostne opore 
Pritisnite na gumb in izvlecite varnostno oporo. 
30. Izbira naklona varnostne opore 
Če pritisnite na oba gumba na notranji strani varnostne opore, lahko spremenite naklon 
sáme varnostne opore (pomni: naklon ni možno namestit v ameriški izdaji vozička). 
 

STREHA – KUPOLA 
 POMEMBNO: Ko otrok uporablja voziček (sedi, leži v vozičku), mora biti streha vedno 

nameščena. Streha se namesti in na košaro in na sedežni del vozička. Če streha 
postane mokra (po dežju), posušite, preden zaprete. 

31. Namestitev strehe na sedež ali košaro 
Zaponke na strehi zapnite na ogrodje vozička (dokler ne zaskoči, sliši se »klik.«). Na zgornjem 
delu sedeža z »ježki« zapnite streho k sedežu. 
32. Odpiranje/zapiranje strehe 
Odprite streho/zaprite streho. 
33. Odstranitev strehe 
Odlepite jeziček strehe na zgornji strani sedeža. Izvlecite zaponke na obeh straneh na ogrodju 
vozička. Odstranite streho. 
 

POKRIVALO ZA NOGE (stran 13) 
34. Pokrivalo za nogice namestite na košaro, šele nato zapnite na obeh straneh z gumbi.  
35. Pokrivalo je možno uporabiti na dva načina, ima magnetke. 
 

DEŽNA FOLIJA (stran 13) 
 Dežno folijo je možno namestiti na košaro in na sedež. 

 Prepričajte se, da ste, prede namestite dežno folijo, uspešno namestili streho/kupolo. 
36. Namestitev dežne folije na košaro ali sedež 



Popolnoma odprite streho. Dežno folijo namestite v tak položaj, da gre folija čez streho in čez 
spodnjo stran sedeža ( oprime se sedeža). Pritrdite dežno folijo okoli ogrodja sedeža. 
 

OSTALI DODATKI 
Neprestano dodajamo dodatke za voziček Xari. Prosimo, obiščite www.mimakids.com ali 
kontaktirajte vašega prodajalca. 
Možnost nakupa naslednjih dodatkov: 

 zimska vreča, 

 zaščita proti komarjem, 

 senčnik, 

 previjalna torba, 

 držalo za stekleničke, 

 vzglavnik za  otroka, 

 avtosedež set (Besafe iZi Go, Besafe iZi Sleep, Cybex Aton, Maxi Cosi Cabrio, Maxi Cosi 
Pebble, Bebe Confort Pebble, Maxi Cosi Mico, Maxi Cosi Mico AP, Peg Perego Primo 
Viaggio). 

 

NEGA IN VZDRŽEVANJE  
 Da bi obdržali popoln videz vozička, prosimo, upoštevajte naslednja navodila za 

čiščenje in vzdrževanje. 

 Tkanina in plastika je izdelana po najvišji stopnji obstojnosti barv. Kljub temu, 
izpostavljenost vozička soncu zna pustiti posledice (zbledelost) na tkanini vozička, 
ogrodju vozička. 
 

ČIŠČENJE/VZDRŽEVANJE OGRODJA 
Po obisku plaže, prosimo, očistite z ogrodja pesek in sol. Skrtačite pretirano umazanijo, nato 
obrišite z nežno, mehko krpo celotno ogrodje, da odstranite dele nežnega čistila (milnice). 
Skrb za gibljive dele vozička. 
Občasno premažite kolesa, ležaje, tečaje, drsne dele s svetlim mazilnim oljem ali silikonskim 
sprejem. Ne uporabljajte agresivna olja, ker lahko pusti posledice ter uniči gibljive dele 
vozička. 
 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE SEDEŽA 
Sedežni del se čisti z nežnimi milnimi sredstvi in se obriše s krpo. Bolj trdovratne madeže 
lahko odstranite z radirko. Blazine in ramenska zaščita je pralna le ročno. 
Prosimo, pomnite:  

 maksimalna temperatura pranja: 30°C/ 85°F 

 ne uporabljajte belila, 

 ne sušite v sušilnem stroju, 

 ne likajte, 

 prepovedana uporaba kemičnih čistil. 
 

KONTROLA OSTALIH DELOV 
Občasno preverite tudi druge dele, vijake, blago, če je kje raztrgano, načeto, obrabljeno, 
poškodovano. V teh primerih kontaktirajte vašega prodajalca. 
 

http://www.mimakids.com/
http://www.mimakids.com/


Dobavitelj za AR-AL NET d.o.o.: 
Brilad d.o.o. 
Brezinska 5 
10298 Donja Bistra 
Hrvaška 
 
Prodajalec: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva 22 
9220 Lendava 
051 219 853 
info@trgovina-junior.si 
 
Proizvajalec: mimakids.com 
 
 
 
 
 

http://mimakids.com/

