
VOZIČEK CAMARELO BALEO 

 

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA IN JIH 
SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO! 

Drage stranke! 

Čestitamo Vam, da ste izbrali voziček  proizvajalca Camarelo. Veseli nas, da ste se 
odločili za enega od naših izdelkov in upamo, da boste popolnoma zadovoljni z 
našimi storitvami. Svetujemo vam, da pred uporabo vozička natančno preberete 
navodila in jih shranite na varno mesto. Napačno upoštevanje navodil za uporabo 
lahko ogrozi varnost vašega otroka. Posebno pozornost namenite čiščenju in 
vzdrţevanju vozička, kajti s le pravilnim čiščenjem in vzdrţevanjem vozička bo 
omogočilo dolgotrajnejšo uporabo le-tega. 

 NAMIGI ZA ČIŠČENJE IN UPORABO 

1. Materiali, ki so uporabljeni pri proizvodnji tega izdelka, ustrezajo veljavnim  

standardom.. Svetujemo vam, da izdelka ne izpostavljate soncu dlje časa. 

Obraba in bledenje barv med močnim sončnim sevanjem ne opravičujejo 

garancijskega zahtevka. Material vozička lahko očistite v topli ali hladni vodi, z 

dodatkom blagega mila. . 

2. Konstrukcija in vsak del ogrodja je izdelan v skladu z evropskimi standardi EN 

1888. Za ohranjanje varnosti vašega izdelka, se morajo gibljivi deli redno 

mazati in po potrebi kovičiti. Pazite! Uporabljajte samo silikonsko olje ali samo 

silikonski sprej za mazanje. 

3.  Redna nega in vzdrţevanje prispeva k varnosti in daljši ţivljenjski dobi vašega 

izdelka. Okoljski vplivi, kot so: sol, cesta posuta s soljo, kisel deţ in tudi 

zunanje shranjevanje izdelka prispeva k nastanku korozije. Zato voziček 

vedno shranjujte v notranjem prostoru. 

4. Priporočamo redno vzdrţevanje vseh lakiranih delov. Umazanijo z ogrodja 

odstranite z vlaţno krpo in blagim detergentom. 

5. Za čiščenje kovinskih delov uporabite vlaţno krpo, nato pobrišite s suho krpo. 

6. Za čiščenje uporabljajte mlačno milnico. 

7. Shranjujte voziček primerno. 

8. Ne polagajte nič niti na zloţen voziček; lahko povzroči poškodbe na vozičku. 

9. Preverite kolesa, po potrebi s silikonskim oljem oz. sprejem namaţite osi. 

10.  Deli, ki so poškodovani, zamenjajte. 

 

POMEMBNE INFORMACIJE O VARNOSTI, KI JIH JE POTREBNO 

UPOŠTEVATI – OPOZORILA: 

1. OPOZORILO! Voziček se lahko prevrne, če obremenite ročaj vozička.  



2. OPOZORILO! Poskrbite, da se otroci ne igrajo z vozičkom, ne tekajo in ne 

visijo na vozičku. 

3. OPOZORILO! Vozička nikoli ne pustite samega, tudi takrat ne, če ste 

pritisnili na zavoro. 

4. OPOZORILO! Nikoli ne pustite otroka brez nadzora v vozičku. 

5. OPOZORILO! Prepričajte se, da so varnostni pasovi pravilno pripeti in 

ustrezno zaščitijo vašega otroka. 

6. OPOZORILO! Redno vzdrţujte kolesa ter ostale dele. 

7. OPOZORILO! Vedno uporabite zavoro, ko se ustavite z vozičkom. 

8. OPOZORILO! Da bi preprečili poškodbe, zagotovite, da vaš otrok ni 

prisoten med zlaganjem ali sestavljanjem vozička. 

9. OPOZORILO! Ne pustite, da bi se vaš otrok igral z vozičkom. 

10. OPOZORILO! Preden poloţite otroka v voziček, se prepričate, da so vsi 

deli pravilno pritrjeni in so stabilni. Pred uporabo se prepričajte, da so vsi 

pritrdilni elementi košare, sedeţa ali otroškega avto-sedeţa pravilno zapeti. 

11. OPOZORILO! Pri uporabi vozička na cesti, kjer so pločniki, vedno 

uporabite del pločnika, ki ni dvignjen. 

12. OPOZORILO! Voziček lahko uporabljate samo v namene, ki so  v skladu s 

temi navodili.  

13.  Globoka košara je za otroke z maksimalno teţo 9kg. 

14.  Maksimalna obremenitev torbe je 2 kg. 

OPOZORILO! Športni sedeţ vozička primeren za otroke od 6. meseca 

starosti, do 15 kg. 

1. OPOZORILO! Sedeţ ni primeren za otroke, mlajše od 6 mesecev.  

2. Globoka košara je namenjen otroku, ki še ne more samostojno sedeti oziroma 

se postaviti na roke ali kolena. Največja masa otroka : 9 kg.  

3. Pri nakupu avto-sedeţa: avto-sedeţ ne nadomešča posteljice. Če vaš otrok 

potrebuje spanec, ga je potrebno poloţiti v primerno košaro ali posteljico. 

4. OPOZORILO! Pred uporabo vozička se prepričajte, da so vsi zaklepni 

mehanizmi pravilno zapeti. 

5. OPOZORILO! Mednoţni varnostni pas mora biti vedno uporabljen pripet s 

trebušnim in ramenskim varnostnim pasom. 

6. OPOZORILO! Ne pustite otroka brez nadzora v vozičku. 

7. OPOZORILO! Vsaka dodatna obremenitev na vozičku vpliva na stabilnost 

vozička. 

8. OPOZORILO! Ne uporabljajte vzmetnice debelejše od 10mm.  

9. OPOZORILO! Ne uporabljajte dodatne vzmetnice.  



10. OPOZORILO! Vedno uporabite varnostni pas. 

11. OPOZORILO! Pred uporabo/montaţo delov vedno preverite stabilnost 

vozička. 

12. OPOZORILO! Voziček lahko uporablja hkrati samo en otrok. 

13.  OPOZORILO! Prepričate se, da med zlaganjem/sestavljanjem vozička ni v 

bliţini otrok. 

14.  OPOZORILO! Ne nosite globoke košare, če je otrok v njem. 

15. OPOZORILO! Pri stiku koles ob robniku oziroma v drugo oviro, dvignite 

sprednja kolesa. 

Deli, ki niso dovoljeni s strani proizvajalca, se ne uporabljajo. Proizvajalec ni 

odgovoren za posledice, če so uporabljeni deli, ki jih ni odobril proizvajalec ali če se 

voziček uporablja v druge namene, ki niso v skladu z navodili. Uporabljajo se le 

nadomestni deli, ki jih je dobavil ali priporočil proizvajalec ali distributer. 

Večnamenski voziček 

Zaklepanje sprednjih koles 

Nastavljiv ročaj po višini 

Športni del ni namenjen za otroke, mlajše od 6. Mesecev 

Globoka košara namenjena novorojenčkom 

Teţa kompleta: 24 kg 

Ustreza standardom EN 1888. 

Kolesa so napihljiva do 0,5 bara. 

OPOZORILO! Izdelek ni primeren za tek ali kotalkanje (rolanje). 

 

A. Zloţeno ogrodje. 

B. Razstavljeno ogrodje.  

C. Pred zloţitvijo ogrodja, prosimo odstranite košaro/sedeţ/avtosedeţ. Za zloţitev 

ogrodja sprostite blokado na desni strani vozička (1) s pritiskom na rdeči gumb. Nato 

istočasno dvignite obe ročici. Ogrodje se bo zloţilo. 

D. Nastavitev višine ročaja.  Pritisnite gumbe (1), nameščene na notranji strani 

ročaja, nastavite ročico v izbran poloţaj. 

E. Namestitev sprednjih koles. Dvignite konstrukcijo vozička in potisnite os v središče 

osi na ogrodju. Odstranitev sprednjega kolesa. Dvignite konstrukcijo in potisnite 

gumb (1) in premaknite kolesno os iz središča.  

F.  Zapiranje sprednjih koles. Zavrtite gumb za zaklepanje na kolesu (1), da 

zaklenete kolo. Odklenite sprednja kolesa. Zavrtite gumb v nasprotno smer in 

odklenite kolesa.  

G. Namestitev zadnjih koles. Za namestitev zadnjih koles, potisnite središče osi (1), 

istočasno drţite blokado na (2). Odstranitev zadnjih koles. Pritisnite in drţite 

varnostno zapiralo (2) in potisnite središče kolesa. 

H. Zavore zadnjih koles. Za zaklepanje zadnjih koles, pritisnite noţno pedalo (1). 



Odklepanje zadnjih koles bo odblokiran z dvigom zgornjega dela stopala.  

I. Globoka košara. Odstranite vzmetnico, nato kovinske dele (1) in (2) nato kovinska 

vodila potisnite do mesta zaklepanja. Poskrbite, da so ustrezno zaprti. J. Določite 

višino naslonjala (3), nato poloţite vzmetnico. Razprite.K. Za razprtje in zaprtje strehe 

istočasno pritisnite in drţite gumbe (1) in zloţite/razprite streho. Vzemite pokrivalo za 

noge. Za poloţitev pokrivala za noge, ga potisnite k otroški košari in ga zaprite. 

L. Namestitev globoke košare/sedeţa. Poloţite globoko košaro/sedeţ  

reţo(adapterje) na obeh straneh ogrodja in potisnite. Adapterji se samodejno 

zaklenejo.    

M. Odstranjevanje globoke košare/sedeţa. Za odstranitev globoke košare/sedeţa, 

pritisnite gumb (1) na ogrodju vozička. Ponovite na drugi strani.N. Dvignite globoko 

košaro/sedeţ in odstranite z ogrodja. 

O.  Namestitev/odstranitev avtosedeţa iz adapterjev na ogrodju vozička. Adapter 

omogoča namestitev avto sedeţa v ogrodje vozička. Adapterje pritrdite tako, da ga 

vstavite (1) na pravilna mesta na obeh straneh sedeţa. Za odstranjevanje adapterjev, 

izvlecite ročico (2) iz obeh strani sedeţa. Sedeţ določen z adapterjem se lahko pritrdi 

na ogrodje tako, da sledite na enak način, kot v točkah L, M, N (sestavljanje, 

odstranjevanje otroške košare/sedeţa). Avtosedeţ je MOŢNOST. 

P. Sprednje varovalo (palica). Namestite sprednje varovalo (1) na obeh straneh 

športnega dela vozička na mesto (2). Za odstranitev sprostite zapahe, nato odstranite 

varovalo (palico). Po vsaki namestitvi varovala (palice) se prepričajte, da je mednoţni 

trak pritrjen.  

Q. Opora za noge. Nastavljiva opora za noge se izvede s hkratnim pritiskom gumbov 

in nastavitve opore za noge v izbran poloţaj. R. Naklon športnega sedeţa je 

nastavljiv. Povlecite ročico na hrbtni strani športnega sedeţa navzgor in nato proti 

sebi. Nastavite v izbran naklon. 

S. Streha za sedeţ. Za odstranitev strehe, pritisnite gumbe (1) na obeh straneh, nato 

izvlecite streho. Za namestitev vstavite montaţne kljuke (2) na obeh straneh vozička. 

Za prilagajanja poloţaja strehe, jo odmaknite nazaj ali pa jo nagnite naprej. 

T. 5-točkovni varnostni sistem. Za pripenjanje varnostnih pasov, pritisnite zatiča (2) v 

nosilec,glavno sponko (1). Za odpiranje, pritisnite gumb (3) v nosilcu/glavni sponki (2) 

in ga odstranite (1). 

 

Oprema:ogrodje, set koles, globoka košara z vzmetnico in s pokrivalom za noge, 

enota sedeţa s pokrivalom za noge in sprednjim varovalom (palico), "mamina" torba 

(pritrdite na ročaj z zaklopniki), univerzalno deţno pokrivalo (za globoko košaro in 

sedeţno enoto), zaščitna mreţa proti komarjem, garancijski list, navodila za uporabo. 

Proizvajalec: 

CAMARELO s.c. 

42-215 Czestochowa, ul. Mlodosci 14 

Tel. +48 34 32225464 

Fax. +48 34 3722738 

www.camarelo.pl 

e-mail: biuro@camarelo.pl 

 
 Uvoznik:     
AR – AL NET d.o.o. 
Kranjčeva ulica 22 
9220 Lendava 
+386 51 219 853 
info@trgovina-junior.si 

http://www.camarelo.pl/
mailto:biuro@camarelo.pl

