
NAVODILA ZA UPORABO 
 

ŠPORTNI VOZIČEK EURO-CART 
EURO-CART EZZO, CROSSLINE 
 

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za 
kasnejšo uporabo! 
 
Spoštovani,  
 
veseli nas, da ste se odločili za nakup vozička znamke EURO CART. Izdelek je zasnovan s 
skrbnostjo in z upoštevanjem varnosti ter praktičnosti. Navodila vas bodo vodila pri sestavi in 
uporabi vozička. Prosimo, pozorno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo. 
 

OPOZORILA 
OPOZORILO! Nikoli ne pustite otroka samega brez nadzora! 
OPOZORILO! Uporabite varnostne pasove, ko otrok že samostojno sedi. 
OPOZORILO! Ne uporabljajte dodatne vzmetnice v vozičku! 
OPOZORILO! Pred uporabo vozička se prepričajte, da je na vozičku aktivirana zavora. 
OPOZORILO! Vedno uporabljajte ramenske pasove skupaj s trebušnim pasom! 
OPOZORILO! Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži stabilnost vozička! 
OPOZORILO! Izdelek ni zasnovan za kotalkanje ali tek ob njem! 
OPOZORILO! Voziček je uporaben izključno le za enega otroka! 
OPOZORILO! Voziček je zasnovan za starost od 6 do 36 mesecev oz. za maksimalno težo 15 
kg. 
OPOZORILO! Ne puščajte vozička samega z otrokom v njem, tudi takrat ne, kadar ste aktivirali 
zavoro. 
OPOZORILO! Vozička ne uporabljajte, če je poškodovana kateri koli del. 
OPOZORILO! Pred montažo in demontažo vozička se prepričajte, da je otrok na varni 
varnostni razdalji! 
OPOZORILO! Pri namestitvi vozička se prepričajte, da ne bo kakršen koli gibljivi del 
poškodoval otroka. 
OPOZORILO! Vedno aktivirajte zavoro, ko se ustavite. 
OPOZORILO! Maksimalna teža košare je 3 kg. 
OPOZORILO! Maksimalna teža torbe sta 2 kg. 
OPOZORILO! Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži stabilnost vozička! 
OPOZORILO! Uporabljajte le izvirne dele, ki so odobreni s strani proizvajalca! 
OPOZORILO! Med vožnjo/uporabo vozička mora biti zavorna os dvignjena – neaktivirana. 
OPOZORILO! Ne vozite se z vozičkov po stopnicah! 
OPOZORILO! Voziček držite stran od otrok! 
 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
Voziček zahteva redno čiščenje. Glede na to, da je voziček v uporabi vsakodnevno (zunanji 
vremenski vplivi, atmosferske spremembe), je nujno potrebno pravilno in redno vzdrževanje 
ter čiščenje vozička.  



1. Kovinski deli na vozičku se čistijo z vlažno krpo in nežno mlačno milnico. Posušite 
voziček, da preprečite korozijo. 

2. Oblazinjen del vozička očistite z mlačno milnico in krpo. Posušite vodoravno, vendar 
ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom. Ne sušite v sušilnem stroju. 

3. Blazina ni pralna v pralnem stroju.  
4. Ne uporabljajte belilna sredstva. Uporabljajte le sredstva za občutljivo pranje. 
5. Če se izdelek zmoči, obrišite le kovinske dele, ter pustite, da se voziček popolnoma 

posuši na dobro prezračevalnem mestu. 
6. Ne izpostavljajte proizvoda preveliki sončni svetlobi, saj lahko le-ta poškoduje 

oblazinjene ter plastične dele. 
7. Premikajoče dele na vozičku lahko občasno popršite s sredstvom WD-40. 
8. Redno preverjajte varnostno pozicijo pasov ter ostalih elementov. 
9. Redno čistite pesek ter vodo iz koles vozička, prav tako tudi morsko vodo. Ne 

uporabljajte različnih sredstev na mestih, ki so izpostavljena vdoru peska. 
10. Redno čistite tudi morsko vodo iz koles vozička, da preprečite korozijo. 
11. Funkcionalno temperaturno območje vozička je od -5 do +35˚C. 

 

NAVODILA ZA UPORABO! 
 

RAZSTAVLJANJE VOZIČKA 
Ko želite razstaviti voziček, morate najprej sprostiti varovalo, ki ščiti pred nenamernim 
odpiranjem (slika 1a) in potem odprite voziček v smeri puščice (slika 1b). Nato pritisnite na 
spodnji ekspander z nogo, dokler ni popolnoma razprt (slika 2). Ekspander mora biti 
popolnoma razširjen (slika 3). 
POZOR! Ob uporabi vozička, ko ekspander ni popolnoma razširjen, lahko pride do okvare 
okvirja vozička, ki lahko ostanejo trajne. 
POZOR! Poskrbite, da je voziček pravilno odprt pred uporabo. 
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA KOLES 
Za pritrditev sprednjih koles na vozičku, jih potisnite v sprednjo cev ogrodja, dokler ne 
zaslišite značilnega »klika« (slika 4). Pred uporabo se prepričajte, da so kolesa pravilno 
nameščena. Za odstranitev sprednjih koles, pritisnite gumb, ki ga boste našli na notranji 
strani ogrodja, na sprednjih delih kolesa. 
 

SISTEM SPREDNJIH KOLES 
Voziček je opremljen s sprednjim vrtljivim kolesom, ki ima sistem fiksiranja, da gre samo 
naravnost. Da bi to storili, pritisnite gumb na sprednjem kolesu navzdol. V nasprotnem 
primeru gumb pritisnite navzgor (slika 5, 6). 
 

VARNOSTNI SISTEM/ZAVORA 
Voziček je opremljen z varnostnim sistemom. Da bi zablokirali voziček, pritisnite na stopalko 
na zadnji strani kolesa (slika 7a). Da bi sprostili zavoro, pritisnite pedal navzgor (slika 7b). To je 
kombiniran sistem, kar pomeni, da se ob pritisku na en pedal/stopalko aktivirata obe kolesi. 
POZOR! Varnostni/zavorni sistem vozička se ne sme uporabljati v stanju, ko se voziček pelje, 
ampak samo, ko je voziček v stanju mirovanja. 
POZOR! Nikoli ne pustite otroka v vozičku, brez da bi aktivirali zavoro! 



MONTAŽA STREHE 
Voziček je opremljen z dvojno nastavitvijo nadstreška. Da bi namestili streho, ga je potrebno 
pritrditi na okvir vozička, tako da se kovinski del pritrdi v režo (slika 8a). Zadnji del strehice 
pritrdite na voziček s pomočjo Velcro trakov/ježkov (slika 8b). 
Da bi pritrdili streho na želeni položaj, le to premikate naprej ali nazaj.  
Streha ima dodatno možnost na nadstrešku, ki omogoča razširitev strehe naprej za zaščito 
otrok pred soncem. Za razširitev strehe, le to potisnete naprej (slika 9). 
Da bi odstranili nadstrešek, ga odstranite iz reže. 
POZOR! Da bi preprečili poškodovanje nadstreška, zaprite strehico skupaj, preden zložite 
voziček! Če ostane voziček zložen za dlje časa, je priporočljivo odstraniti streho v celoti, da se 
preprečijo poškodbe prožnih elementov. 
POZOR! Streha vsebuje prožne plastične dele. Da bi preprečili njihove poškodbe, voziček ne 
sme biti izpostavljen temperaturam višjim od 35˚C. 
 

VARNOSTNI SISTEM/ZAŠČITNI ROČAJ 
Voziček je opremljen z varnostnim sistemom. Da bi namestili sprednji del zaščitnega ročaja, je 
potrebno vstaviti kovinske kljukice v luknje na obeh straneh. 
Da bi jih odstranili, pritisnite navzgor gumb, ki je nameščen pod ročajem na obeh straneh in 
nato izvlecite ročaj k sebi. Zaščitnega ročaja ni potrebno odstraniti, ko želite zložiti voziček. 
POZOR! Varnostni ročaj preprečuje, da bi otrok padel iz vozička. Uporaba varnostnega ročaja 
vas ne odvezuje od uporabe varnostnih pasov. 
 

PRILAGAJANJE HRBTIŠČA 
Voziček je opremljen s sistemom za prilagajanje hrbtišča s  tremi stopnjami nastavljivosti.  
Za naslonjalom, na sredini je ročica za sprostitev. Dvignite ročico povsem navzgor, da sprostite 
sedež in jo nežno potisnite ali povlecite v želeni položaj. Ko ste namestili naslonjalo, spustite 
ročico. Nežno potisnite naslonjalo navzdol, da zagotovite zaskočitev v najbližji položaj (slika 
10). 
 

PRILAGODITEV NASLONA ZA NOGICE 
Pritisnite gumba enakomerno pod naslonom na obeh straneh in prilagodite naslon za nogice 
v želeno višino (slika 11, 12). 
 

POKRIVALO ZA NOGICE 
Voziček vključuje tudi pokrivalo za nogice. Da jo pritrdite, spodnji del namestite pod naslon za 
nogice in pritrdite zgornji del pokrivala na ogrodje s pomočjo velcro trakov/ježkov. 
 

VARNOSTNI SISTEM 
Sedež je narejen s 5-točkovnim varovalnim sistemom. 
Potrebno ga je uporabljati z izredno natančnostjo. Da bi pritrdili pasove, posedite otroka na 
sedež tako, da je glavna sponka locirana med otrokovimi nogami. Nato mu pasove namestite 
na ramena. Nato združite vilice pri bokih, skupaj s centralno sponko in nato z ramenskim 
varovalcem. Zategnite pasove, tako da se prilagajajo otrokovemu telesu, ne da bi ga stiskalo 
(slika 13, 14). 
Da bi odpeli pasove, pritisnite centralno sponko navzdol in izvlecite vilice iz sponke (slika 15) 
POZOR! Vedno uporabljajte zadrževalni/varovalni sistem. 



ZLAGANJE VOZIČKA 
Prepričajte se, da je streha zaprta ali odstranjena iz vozička. Da bi zložili voziček, se postavite 
zadaj za njega, z nogo dvignite pedal na sredini vozička (slika 16a), potem pritisnite na 
majhen pedal na desni strani vozička (slika 16b) in potisnite voziček naprej, da se podre (slika 
17). 
 
 
 
Proizvajalec: 
EURO-CART SP. Z.O.O. 
ul. 1-go Maja 21 
42-217 Częstochowa 
POLAND 
e-mail: biuro@euro-cart.eu 
www.euro-cart.eu 
 
Uvoznik: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva 22 
9220 Lendava 
info@trgovina-junior.si 
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