
NAVODILA ZA UPORABO 
 

OTROŠKI VOZIČEK BEXA 
BEXA AIR, GLAMOUR, IDEAL, LINE 
 

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

OPOZORILA! 
• Nikoli ne puščajte otroka v vozičku samega brez nadzora. 

• Preden uporabite voziček, se prepričajte da so vsi mehanizmi zablokirani. 

• Vedno uporabljajte varovalni sistem. 

• Vedno uporabljajte varnostni pas, ko je otrok v vozičku. 

• Če na ročaj postavite težko stvar, bo to vplivalo na stabilnost vozička in je lahko 
nevarno. 

• Ne uporabljajte dodatnih vzmetnic v vozičku. 

• Ne dodajajte vzmetnic debelejših od 30 mm. 

• Ko otrok začne sam sedeti, uporabljajte pasove. 

• Voziček ne uporabljajte za rolanje, kotalkanje in tek. 

• Ne pustite otroku da se sam igra z vozičkom. 

• Novorojenček se naj vozi v ležeči poziciji. 

• Zavore na vozičku so naj zablokirane, ko stojite na mestu oziroma ko otroka jemljete iz 
vozička. 

• V primeru da uporabljate avtosedež, ki je nameščen na okovih, voziček ne nadomesti 
postelje. Če otrok potrebuje spanec, ga raje namestite v košaro ali posteljo. 

 

PREVIDNOSTI! 
Pred uporabo vozička navodila skrbno preberite, in jih shranite za kasnejšo uporabo. 

• Otrokovo varnost lahko ogrozite, če ne upoštevate priporočena navodila. 

• Voziček je namenjen otrokom od 0-36 mesecev in do teže 15 kg. 

• Maksimalna teža dojenčka je 15 kg. 

• Voziček je namenjen le za prevoz otroka. 

• Nikoli ne pustite vozička z otrokom na nagnjeni površini, četudi imate zavore 
zablokirane. 

• Ne uporabljajte vozička, če je kateri od elementov poškodovan. 

• Pred uporabo se zmeraj prepričajte, da so vsi elementi na svojem mestu in 
nepoškodovani. V primeru, da niso, ne uporabljajte vozička. 

• Pri razstavljanju in sestavljanju vozička, se prepričajte, da je otrok na varni razdalji. 

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

• Ko se ustavite, vedno uporabljajte zavoro. 

• Če na ročaj postavite težko stvar, bo to vplivalo na stabilnost vozička in je lahko 
nevarno. 

• Uporabljajte le originalne dele vozička, oz. dele, ki jih je proizvajalec priporočil. 



• Pri potiskanju vozička čez ovire, vedno dvignite najprej sprednjo stran vozička. 

• Vozička ne uporabljajte na stopnicah. 

• Voziček shranjujte izven dosega otrok. 

• Športni del vozička ni primeren za otroke, mlajših od 6 mesecev. 

• Košara je primerna za otroke, ki še samostojno ne sedijo in se ne postavljajo na roke 
in kolena. Maksimalna teža je 9 kg. 

 

ZAPIRALNI IN ODPIRALNI SISTEM VOZIČKA 
Sestavljen del vozička (1) postavite na ravno površino in potegnite ročaj navzgor, dokler v 
mehanizmu ne zaskoči (2, 3). 
POZOR! Preverite ključavnični mehanizem, saj gre za varnost pri zaprtju vozička. Pri zapiranju 
okvirja stisnite rdečo tipko na desni strani (4) in istočasno potegnite levo in desno zapiralo, in 
potisnite ročaj navzdol. (5) 
POZOR! Pri zapiranju ogrodja iz njega snemite avtosedež/košaro. 
 

PRILAGAJANJE ROČAJA (6) 
Višino na ročaju si lahko prilagajate, glede na višino osebe, ki ga uporablja. Da bi to dosegli, 
sta na obeh straneh ročaja potisna gumba. Istočasno pritisnite na gumb in dvigajte oz. 
spuščajte ročaj na želeno višino. (6) 
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA  ZADNJIH KOLES (7) 
Za montažo koles na ogrodje vozička pritisnite na gumb na spodnji zadnji osi (poleg nožne 
zavore) in istočasno namestite kolo na kovinsko os (slika 7). 
Pozor! Preden voziček uporabite, se prepričajte, da so kolesa pravilno, varno in uspešno 
nameščena! 
 

KOLESA IZ PENE (GELA) 
Na voljo je različica vozička z gel kolesi. 
 

VZMETENJE (8) 
Na spodnji strani osi na ogrodju vozička je možnost nastavitve vzmetenja. Vzmetenje 
nastavite tako, da potegnete na zapiralo in nastavite želeno vzmetenje (trdo, če ročaj 
zategnete, mehko, če ročaj »spustite«). 
 

MONTAŽA PREDNJIH KOLES (9, 10) 
Prednja kolesa imajo možnost fiksiranja. V kolikor ne želite, da se kolesa vrtijo za 360°C, 
zavrtite os na kolesu in zablokirate kolesa.  
 

ZAVORA (11) 
Na ogrodju je nožna zavora, ki zablokira zadnja dva kolesa. V primeru, da želite blokirati, 
potisnite zavoro navzdol. 
 

MONTAŽA KOŠARE (12, 13, 14) 
Košara je zaradi transporta razstavljena in pred uporabo jo je potrebno sestaviti. Pod 
vzmetnico v reže (votline) zataknite kovinske žice. (12, 13, 14) 
 



NAMESTITEV KOŠARE NA OGRODJE VOZIČKA (15, 16, 17) 
Reže na košari na obeh straneh namestite v reže na ogrodju vozička. Zatakne se avtomatsko 
(klik«). 
Demontaža košare – kako sneti košaro iz ogrodja - Istočasno na obeh straneh pritisnite na 
tipko (ponavadi je rdeče barve) ter si pomagajte z ročajem na strehi košare – snemite košaro. 
Pozor! Preden uporabite voziček, se prepričajte, da je ogrodje pravilno sestavljeno! 
Ne zapirajte vozička skupaj s košaro na ogrodju! 
 

STREHA (18, 19, 20, 21) 
Košara je opremljena s streho, ki je nastavljiva do želene pozicije. Streha ima ročaj za 
prenašanje. 
Če je streha nameščena v popolnoma vertikalno pozicijo, okence na strehi lahko odprete za 
zračenje. 
Streha razpolaga z zadrgo, ki omogoča, da lahko zračimo košaro. 
 

POKRIVALO ZA NOGE (22, 23, 24, 25) 
Košara razpolaga s pokrivalom za nogice, ki se popolnoma prilega košari. Športni sedež ima 
svoje pokrivalo za noge. Za namestitev in pričvrstitev pritisnite na kovinske zakovice.  
 

NAMESTITEV ŠPORTNEGA SEDEŽA NA OGRODJE VOZIČKA (23, 24, 25) 
Reže na športnem delu na obeh straneh namestite v reže na ogrodju vozička. Zatakne se 
avtomatsko ( »klik«). 
Demontaža športnega sedeža – kako sneti športni sedež  iz ogrodja - Istočasno na obeh 
straneh (ponavadi je rdeč gumb) pritisnite na tipko, da športni sedež odstranite iz ogrodja. 
Pozor! Preden uporabite voziček, se prepričajte, da je ogrodje pravilno sestavljeno! 
Ne zapirajte vozička skupaj s športnim delom na ogrodju! 
 

STREHA ŠPORTNEGA SEDEŽA (26, 27, 28, 29) 
Streha je nastavljiva v več želenih pozicij. Streho lahko odstranimo z zadrgo.  
 

NASTAVITEV HRBTIŠČA NA ŠPORTNEM SEDEŽU (30) 
Hrbtišče na športnem sedežu nastavite tako, da povlecite za ročaj na hrbtni strani športnega 
sedeža. 
Pozor! Nastavitev hrbtišča zna biti nevarno, če otrok sedi in je naslonjen na hrbtišče. 
 

NASTAVITEV OPORE ZA NOGICE 
Opora za nogice je nastavljiva do želene pozicije. Na obeh straneh istočasno pritisnite na 
gumbe in nastavite do želene pozicije. 
 

NASLONJALO 
Sedež je opremljen z varnostnim naslonjalom za roke. Sestavljen je tako, da je na obeh 
straneh reža (32), da bi odstranili naslonjalo, pritisnite gumb (nameščena sta na obeh 
straneh) in nato potegnite ven (33). 
Pozor! Vedno uporabljajte naslonjalo z varnostnimi pasovi, ko je otrok v sedežu. 
 
 



VARNOSTNI PASOVI 
Športni sedež je opremljen z 5-točkovnim varnostnim sistemom. Ko je otrok nameščen 
udobno v sedežu, paske porinite v režo (34) in zategnite pasove. Pri odpenjanju pritisnite na 
sponko in izvlecite paske. 
 

POKRIVALO  
Sedež je opremljen s pokrivalom za noge. Da bi ga namestili ga z gumbi pritrdite na streho 
sedeža. (35) 
 

DEŽNO POKRIVALO 
Voziček je opremljen z dežnim pokrivalom: univerzalno pokrivalo za košaro (36) in za sedež 
(37). Na obeh se nahaja zračna odprtina pri otrokovi glavi. 
 

NAKUPOVALNA KOŠARA 
Voziček je opremljen z nakupovalno košaro (38). Namestitev nakupovalne košare na dnu 
ogrodja je možna z zadrgo. 
Pozor! Maksimalna obremenitev nakupovalne košare: 3 kg. (39)  
 

TORBA 
Voziček je opremljen s praktično torbo. Lahko jo obesiš  ročaje na vozičku držala. (40) 
Pozor! Maksimalna teža je 1.5 kg. 
 

NAMESTITEV AVTOSEDEŽA 
Ogrodje vozička omogoča tudi namestitev avtosedeža za otroke 0-13 kg. Da bi namestili 
avtosedež na ogrodje, je najprej potrebno namestiti adapterje. Namestiti jih je potrebno na 
držala (na vsaki strani) (41, 42). Avtomatsko se zaklene. 
Pozor! Ko nataknete adapterje se vseeno prepričajte, če so pravilno nameščeni (obe strani 
morata biti zaklenjeni) (42). Ko so adapterji nameščeni, lahko na te namestite avtosedež. 
Zatiči morajo biti pravilno nameščeni na adapterje in zaklenjeni. 
Pozor! Ko nataknete adapterje, se vseeno prepričajte, če so pravilno nameščeni (obe strani 
morata biti zaklenjeni). Sedež je opremljen s strehico, ki jo namestite na gumbe (43, 44) na 
pokrivalo sedeža (43) ali strehico (45). 
 
Tudi pozicija ročaja se lahko nastavlja. Spreminjanje pozicije ročaja se nastavlja z rdečimi 
gumbi na vsaki strani sedeža. Le pritisnite gumbe istočasno in obračajte ročaj navzgor oz. 
navzdol. (46). Da bi odstranili avtosedež iz ogrodja, previdno povlecite spiralna ročaja na vsaki 
strani (47), da bi odstranili adapterje, pritisnite rdeča gumba na sredini (48) in tako izvlecite 
adapter. 
 
POZOR! Nikoli ne razstavljajte sedeža skupaj z adapterji. (50) 
 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
Produkt vzdržujte po predpisanih zahtevah. 
Ne jemljite oblazinjenja iz vozička 
Blazine na vozičku čistite z mehko gobico ali krpo, in z blagimi čistili. 
Preverjajte stanje kolesa in  čistite zemljo ter pesek iz njih. 



Osi koles je potrebno čistiti in vzdrževati; občasno morate namazati nekaj kapljic olja na osi in 
ležaje. 
Če se voziček zmoči, ga posušite, kovinske dele pa pobrišite s suho krpo. 
Prevelika izpostavljenost soncu, lahko vozičku spremeni barvo materiala in blaga. 
Če pride v stik s slano vodo so lahko vidne spremembe na vozičku. 
 
 
Proizvajalec: 
BEXA 
www.bexa.eu 
Ul. Kocha 4 
42-242 Redziny 
POLAND 
Tel +48 664 949 600 
Fax +48 605 950 900 

kontakt@bexa.eu 

biuro@bexa.eu 
MADE IN EUROPE 
 
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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