
NAVODILA ZA UPORABO 
 

OTROŠKI VOZIČEK CAMARELO 
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Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo 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 za prihodnjo uporabo. Prosimo bodite pozorni na upoštevanje navodil, saj vam 
le to omogoča dolgo uporabo, brez težav. 
 

NAVODILA ZA UPORABO 
Pred uporabo preberite navodila in jih shranite za bodočo uporabo. Varnost vašega otroka je 
lahko ogrožena, če ne se ne ravnate po priporočilih. 

1. Materiali, ki so uporabljeni pri proizvodnji tega izdelka, ustrezajo veljavnim  
standardom. Kljub temu vam svetujemo, da vozička ne pustite izpostavljenega soncu 
za daljše časovno obdobje. Obledelost barv ne spada pod garancijo. Materiale je 
priporočljivo čistiti ročno, v hladni ali mlačni vodi z dodatkom blagega mila. Ne perite 
v pralnem stroju! 

2. Voziček je izdelan v skladu z evropskimi standardi EN 1888:2012 in ISO 9001:2000 Za 
podaljšanje življenjske dobe vozička, se morajo gibljivi deli redno mazati (vključuje osi 
in ležaje).  

3. Pazite! Uporabljajte samo silikonsko olje ali samo silikonski sprej za mazanje. 
4. Redna nega in vzdrževanje prispeva k varnosti in daljši življenjski dobi vašega izdelka. 

Okoljski vplivi, kot so: sol, cesta posuta s soljo, kisel dež in tudi zunanje shranjevanje 
izdelka, prispevajo k nastanku korozije. Zato voziček vedno shranjujte v notranjem 
prostoru. 

5. Priporočamo redno vzdrževanje ogrodja in koles. Umazanijo z ogrodja odstranite z 
vlažno krpo in blagim detergentom. 

6. Ne polagajte stvari na zloženo ogrodje, da se izognete poškodbam vozička. 
7. Nemudoma zamenjajte zlomljene ali poškodovane dele. 

Ravnanje v skladu z navodili vam bo omogočilo, da voziček uporabljajte dolgo časa in 
zadovoljivo. 
 

POZORNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE ZA BODOČO 
UPORABO. 
 

POMEMBNE INFORMACIJE O VARNOSTI, KI JIH JE PO POTREBNO UPOŠTEVATI: 
1. OPOZORILO! Voziček se lahko prevrne, če obremenite ročaj ali streho vozička.  
2. OPOZORILO! Poskrbite, da se otroci ne igrajo v bližini vozička. 
3. OPOZORILO! Če voziček izpustite, se prepričajte, da je zavora aktivirana. 



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! Vedno uporabite zavoro, ko se ne premikate. 
7. OPOZORILO! Preden položite otroka v voziček, se prepričate, da so vsi deli pravilno 

pritrjeni in so stabilni. OPOZORILO: prevelika teža lahko povzroči nevarnost. 
8. OPOZORILO! Prepričajte se, da pravilno uporabljate voziček. 
9. OPOZORILO! Globoka košara je za otroke z maksimalno težo 9 kg. 
10. OPOZORILO! Maksimalna obremenitev torbe je 2 kg. 
11. OPOZORILO! Maximalna napihnjenost koles ne sme presegati 0,5 bara. 
12. OPOZORILO! Ne pustite, da se voziček zmoči-vedno uporabljajte folijo za dež ko 

dežuje. 
13. OPOZORILO! Športni sedež vozička je primeren za otroke od 6. meseca starosti, do 15 

kg. Košara je primerna od prvega dne starosti. 
14. Proizvod je bil certificiran po Evropskih standardih EN: 1888:2012 in ISO 9001:2000. 

 

OPOZORILA! 
Pred uporqabo preberite navodila in jih shranite za bodočo uporabo. Varnost vašega otroka 
je lahko ogrožena če se ne ravnate po navodilih. 
Športni sedež je zasnovan za otroke od 6. meseca, do 15 kilogramov. 

1. Pred uporabo blokirajte vse mehanizme. 
2. Vedno uporabljajte varnostne pasove (ramenski, bočni in mednožni pas), ko 

uporabljate sedalni del. 
3. Puščanje otroka brez nadzora je lahko za njih nevarno. 
4. Ne uporabljajte podloge debelejše od 10mm. 
5. Ne uporabljajte dodatne podloge. 
6. Ne pustite otroku da v vozičku stoji ali sedi neprivezan. 
7. Prepričajte se, da so košara, sedalni del, lupinica pravilno sestavljeni pred uporabo. 
8. Voziček ni primeren za tek ali rolanje. 
9. Voziček je namenjen za enega otroka. 
10. Ne nosite košare z otrokom v njej! 
11. Vozička ne guncajte postrani! 
12. Ne vzpenjajte ali spuščajte se z vozičkom po stopnicah. Voziček nesite brez otroka v 

njem. 
13. Vzmetenje na vozičku vedno dvignite, ko se povzpenjate na rob pločnika ali na drugo 

oviro. 
Ne uporabljajte dodatne opreme, ki ni potrjena od proizvajalca. Proizvajalec ne bo prevzemal 
odgovornosti za vpliv nepravilne uporabe vozička. 
 

NAVODILA: 
1. Zloženo ogrodje. 
2. Razstavljeno ogrodje.  
3. Pred zložitvijo ogrodja, prosimo odstranite košaro/sedež/avtosedež. Za zložitev 

ogrodja sprostite blokado (1) na desni strani vozička s pritiskom na rdeči gumb. Nato 
istočasno dvignite obe ročici (2) in potisnite. Ogrodje se bo zložilo. 

4. Nastavitev višine ročaja. Pritisnite gumbe (1), nameščene na zunanji strani ročaja, 
medtem ko jih držite, nastavite ročaj v izbrani položaj. 



5. Namestitev sprednjih koles. Dvignite konstrukcijo vozička in potisnite os v središče 
nosilca na ogrodju. Odstranitev sprednjega kolesa. Dvignite konstrukcijo in potisnite 
gumb (1) in premaknite kolesno os iz središča. 

6. Blokiranje sprednjih koles. Obrnite obroček (1) na desno stran, da kolo blokirate. 
Odblokiranje sprednjih koles. Obrnite obroček (1) v levo, da kolesa odblokirate. 

7. Namestitev zadnjih koles. Za namestitev zadnjih koles, potisnite os v središče kolesa 
(1), istočasno držite blokado (2), dokler se os ne zaskoči. Odstranitev zadnjih koles. 
Pritisnite in držite varnostno zapiralo (2) in potegnite kolesa iz osi. 

8. Zavore zadnjih koles. Za zaklepanje zadnjih koles, pritisnite nožno pedalo (1). Če 
pedalo dvignete, se zvora sprosti. 

9. Globoka košara. Odstranite vzmetnico, nato kovinske dele/palice (1) in (2) potisnite do 
mesta zaklepanja. Poskrbite, da so ustrezno fiksirani. 

10. Namestite kovinsko palico (1) v za to namenjeno odprtino v mehanizmu za 
nastavljanje. 

11. Določite višino naslonjala (3), nato položite vzmetnico. Razprite streho. 
12. Za razprtje in zaprtje strehe istočasno pritisnite in držite oba gumba (1) in 

zložite/razprite streho. Namestitev pokrivala za noge. Za namestitev pokrivala za 
noge, ga namestite na košaro (2) in zapnite stranske gumbe (3). 

13. Namestitev globoke košare/sedeža. Položite globoko košaro/sedež v režo (adapterje) 
na obeh straneh ogrodja in potisnite. Adapterji se samodejno zaklenejo. 

14. Odstranjevanje globoke košare/sedeža. Za odstranitev globoke košare/sedeža, 
pritisnite gumb navzdol (1). Ponovite na drugi strani. Dvignite globoko košaro/sedež in 
odstranite z ogrodja. 

15. Namestitev/odstranitev adapterjev za avtosedež. Adapterji vam omogočajo, da 
avtosedež namestite na ogrodje vozička. Adapterje pravilno namestite(1)  na obe 
strani ogrodja vozička. Za odstranitev adapterjev pritisnite gumba (2) na obeh straneh 
avtosedeža in jih ostranite. Avtosedež lahko z adapterji namestite na ogrodje vozička; 
glej točki 13 in 14 (namestitev/odstranjevanje globoke košare/sedeža). Avtosedež je 
OPCIJA. 

16. Sprednje varovalo. Vrarovalo namestite tako, da vstavite zatiče (1) na obe strani 
vozička (2). Za odstranitev varovala morate le tega odpeti s pritiskom na gumb. Nato 
ga potegnete stran. Po vsaki odstranitvi varovala (palice) se prepričajte, da so 
varnostni pasovi zapeti. 

17. Opora za noge. Za nastavitev opore za noge istočasno pritisnite gumba (1) in nastavite 
oporo v želeni položaj. 

18. 4-stopenjski športni sedež. Športni sedež se lahk onastavi tako, da potisnete ročko (1) 
navzgor in nastavite hrbtišče v določen položaj. 

19. Streha za sedež. Za odstranitev strehe pritisnite gumbe na obeh straneh vozička (1) in 
jo potegnite navzgor. Za namestitev, vstavite montažne kljuke (2) na obeh straneh 
vozička. Za prilagajanja položaja strehe, jo potisnite nazaj ali pa jo nagnite naprej. 

20. 5-točkovni varnostni sistem. Za pripenjanje varnostnih pasov, potisnite zatiča (2) v 
nosilec, glavno sponko (1). Za odpiranje, pritisnite gumb na strani sponke (3) (2) in 
sponko odstranite (1). 

Set vsebuje:ogrodje, set koles, globoka košara z vzmetnico in s pokrivalom za noge, enota 
sedeža s pokrivalom za noge in sprednjim varovalom (palico), previjalna torba (pritrdite na 
ročaj z zaklopniki), dežno pokrivalo, zaščitna mreža proti komarjem, garancijski list, navodila 
za uporabo. 



Proizvajalec: 
CAMARELO s.c. 
42-215 Czestochowa 
ul. Mlodosci 14 
Tel. +48 34 32225464 
e-mail: biuro@camarelo.pl 
 
Uvoznik: 
AR – AL NET d.o.o. 
Kranjčeva ulica 22 
9220 Lendava 
info@trgovina-junior.si 
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