
NAVODILA ZA UPORABO 
 

ŠPORTNI VOZIČEK ANEX AIR-X 
 

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

OPOZORILA 
 Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora. 
 Pred uporabo preverite, da so vsi mehanizmi pravilno pritrjeni in zaklenjeni. 
 Voziček lahko postane nestabilen, če je na ročaj ogrodja / na hrbtno stran športnega dela/ 

kjerkoli na strani vozička pritrjena kakšna dodatna teža. 
 Vedno uporabljajte oba elementa pasu (njegov ledveni del in tisti, ki poteka skozi otroko-

ve noge). 
 Izognite se resnim poškodbam zaradi padca ali zdrsa. Vedno uporabite varnostne pasove. 
 Izdelek ni namenjen za rolanje ali tekanje. 
 Ne dovolite, da se vaš otrok igra s tem izdelkom. Da se izognete poškodbam, poskrbite, da 

se vaš otrok ne bo v bližini ko razstavljate in zlagate ta izdelek. 
 Prepričajte se, da so naprave za pritrditev sedežne enote pravilno uporabljene pred upo-

rabo. 
 

OPOZORILA 
Pred uporabo vozička natančno preberite navodila za vzdrževanje. 
 Neupoštevanje navodil uporabe vozička lahko ogroža varnost vašega otroka. 
 Voziček je namenjen uporabi enega otroka naenkrat. 
 Voziček se ne sme uporabljati za prevoz več otrok hkrati. 
 Voziček je namenjen otrokom od rojstva in do teže 15 kg. 
 Uporabite najbolj nagnjen/ležeči položaj za novorojenčka. 
 Nikoli ne puščajte otroka v vozičku samega na neravni površini, tudi če je zavora zabloki-

rana. 
 Uporabite nožno zavoro, medtem ko nameščate otroka v voziček in ga vzamete iz njega. 
 Prepovedano je uporabljati voziček, če je katerikoli del poškodovan ali ne deluje pravilno. 
 Pred uporabo vozička se prepričajte, da so voziček in njegovi deli brezhibni; če je odkrita 

kakšna napaka, ga ne uporabljajte. 
 Ko nastavljate voziček, se prepričajte, da se gibljivi deli ne dotikajo otroškega telesa. 
 Uporaba zavore ob vsakem postanku je obvezna. 
 Maksimalna obremenitev na ročaju je 1 kg in 2 kg v nakupovalni košari. 
 Torba in katerikoli drug težek predmet povzročijo nestabilnost vozička. 
 Vsaka dodatna obremenitev, pritrjena na ročaj in/ali na zadnji strani vozička in/ali na boč-

nih straneh vozička, bo vplivala na stabilnost vozička. 
 Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril proizvajalec. 
 Uporabite samo rezervne dele, ki jih dobite pri proizvajalcu. 
 Dvignite sprednja kolesa vašega vozička, če je potrebno prečkati rob pločnika ali stopnico. 
 Uporaba vozička na stopnicah ni priporočljiva. Ne uporabljajte vozička na stopnicah, ka-



dar je v njem otrok. 
 Podvozje Air-X se lahko uporablja samo s sedežem Air-X. 
 Voziček hranite izven dosega otrok. 
 
 

POSTOPKI PRED UPORABO 
 

SESTAVLJANJE - RAZSTAVLJANJE VOZIČKA 
Odpakirajte voziček in ga položite vodoravno na tla (slika 1). Sprostite pritrdilni element, ki 
pritrdi zložen voziček (slika 2). Pritisnite gumb za zaklepanje, ki preprečuje naključno zlaganje 
/razstavljanje okvira v smeri, prikazano na sliki (slika 2). Okvir lahko odvijete tudi brez priti-
skanja in vrtenja gumba, vendar za vaše udobje predlagamo, da ga uporabite. Medtem ko 
držite ročaj, ga hitro povlecite navzgor, dokler se sistem ne zaskoči (slišite značilen zvok) (slika 
3, 4). 
 
Če želite zložiti okvir, pritisnite gumb na ročaju vozička. Medtem ko pritiskate, zasukajte me-
hanizem za zlaganje v smeri, kot prkazuje slika 5 in ročaj potisnite proti sebi (slika 5). Spustite 
ročaj naprej in ga potisnite na okvir, da prevzame prvotni položaj, ko razpakirate voziček (slika 
1). Obstajata dva načina pritrditve zloženega ogrodja - "običajen" (sl. 2a) za vsakodnevno 
uporabo, in "način letenja" (slika 2b) za potovanja z letalom kot ročna prtljaga. 
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA ZADNJIH KOLES 
Če želite namestiti kolo, morate namestiti os na ustrezno mesto. Držite gumb in ga rahlo poti-
snite, dokler se kolo ne zaskoči (zaslišali boste značilen zvok) (slika 6). 
Če želite odstraniti kolo, pritisnite gumb in potisnite kolo vzdolž osi, dokler ni popolnoma 
odstranjeno (slika 6). 
 

FIKSIRANJE SPREDNJIH KOLES 
Sprednja vrtljiva kolesa se obračajo za 360 °. Če želite zakleniti možnost zasuka, pomaknite 
stikalo v desno smer (slika 7). 
 

ZAVORA 
Ta voziček ima parkirno zavoro, ki blokira zadnja kolesa (slika 8). Če želite ustaviti voziček, 
morate pritisniti na stopalko, ki blokira zadnja kolesa (slika 8). Če želite nadaljevati gibanje, 
morate ponastavitI stopalko (slika 8). 
 

VZMETENJE 
Voziček ima sistem vzmetenja absorpcije na sprednjem in zadnjem kolesu. Udobnost vašega 
dojenčka je od tega odvisna. 

 
NASTAVITEV VIŠINE NASLONJALA 
Višino naslonjala lahko nastavite s pomočjo sponke na pasu. Nahaja se na zadnji steni naslo-
njala. Če želite nastaviti naslon, ga potisnite in ga pomaknite po vrvi, da dosežete želeni na-
klon (slika 9). 
 

STREHA IN POKRIVALO VOZIČKA 



Voziček ima priloženo zložljivo pokrivalo - steho, ki ščiti otroka pred slabimi vremenskimi 
razmerami (veter, sonce, sneg, dež). Položaj strehice se prilagodi s pritiskom na zgornji del 
strehe (slika 10). Streha se lahko nastavi v štiri različne položaje. Streha ima zračnik. Za pravil-
no prezračevanje morate odpreti zgornji del (slika 11). Če želite očistiti streho, jo odvežete in 
odstranite vse pritrdilne dele iz okvirja in strehe (slike 12, 13, 14). Sedež lahko odstranite iz 
ogrodja. Če želite to narediti, morate odstraniti zaponke z ježekom pod sedežem in naslonjala 
za noge (slika 16), nato zaporedno odstraniti vse pritrdilne mehanizme iz žepkov (slika 15). 

 
OPORA ZA NOGICE 
Za nastavitev opore za nogice na željeno višino stisnite gumbke na obeh straneh in nastavite 
želeno višino (slika 17). Oporo za nogice lahko dvignite, ne da bi pritisnili gumbe. 
Za lažji dostop do košare samo dvignite naslonjalo za nogice v vodoravni položaj. 
 

VARNOSTNA OPORA ZA ROKE 
Vsak športni del ima varnostno oporo za rokice, ki preprečuje, da bi otrok plezal iz vozička. 
Oporo pritrdite tako, da jo vstavite v zaskočne mehanizme, nameščene na obeh straneh 
športnega dela (slika 18). Ni vam potrebno pritiskati gumbov varnostni opori. Ko morate od-
straniti oporo, pritisnite gumbe na obeh straneh opore za roke in rahlo potegnite ročaj proti 
sebi (slika 19). Za vašo udobje lahko vsako stran odbijača odstranite ločeno, saj ima prilagod-
ljive zaskočne elemente. 
 

VARNOSTNI PASOVI 
Športni del je opremljen s 5-točkovnim varnostnim pasom. Da zaščitite otroka z varnostnim 
pasom, vstavite varnostni pas v držalo in zategnite pasove (slika 20). Nastavljate lahko tudi 
dolžino varnostnih pasov. Za odpenjanje pasov pritisnite gumb in odstranite pasove iz cen-
tralne sponke (slika 20).  
 

NAMESTITEV DODATKOV NA OKVIR 
Okvir je opremljen s posebnimi pritrdilnimi sistemi za blagovno znamko držala skodelice TM 
Anex. Poleg tega ima voziček nakupovalno torbo. 
 

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 
Poskrbite, da je voziček čist in suh (tako prevleka kot ogrodje). Če je voziček umazan ali mo-
ker, očistite kovinske dele suho krpo in posušite. Izogibajte se umazaniji (pesek, prah itd.). 
Očistite umazanijo iz vozička takoj, ko bo možno. Prosimo, upoštevajte, da če tega ne storite, 
izdelek lahko preneha delovati delno ali v celoti. 
 
Prevleke vozička očistite z mokro krpo in nežnim detergentom. Ni potrebno odstraniti prevle-
ke. Barva materialov in tekstila lahko bledi ob izpostavljeni sončni svetlobi dalj časa. Raven 
obrabe koles je treba nadzorovati; kolesa je treba očistiti pred umazanijo, posušiti, kovinske 
dele pa obrisati s suho krpo. Barve materialov in tkanin teh vozičkov se lahko spremenijo za-
radi dolgotrajnejše izpostavljenosti sončni svetlobi. 
 
Poleg tega je v vozičku osem krogličnih ležajev (po 2 v vsakem kolesu), ki jih je treba redno 
mazati in zaščititi pred umazanijo in tekočinami. V primeru, da pridejo takšne snovi do leža-
jev, je treba kroglične ležaje očistiti, posušiti in mazati z več oljnimi kapljicami. Vsako razlitje 



olja obrišite s suho krpo. 
 
Dobavitelj: 
INTEGRA GLOBAL LLC 
Al. Solidarnosci 117, unit 815 
00-140 Warszawa, Polska 
Tel: +48 22 298 58 88 
E-mail: pl.office@anexbaby.com 
www.anexbaby.com 
 
Uvoznik: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva 22 
9220 Lendava 
Tel. +386 51 219 853 
info@trgovina-junior.si 
 
Prodajalec: 
Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p., 
Plač 24a 
2201 Zg. Kungota 
splet@trgovina-junior.si 
www.trgovina-junior.si 
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