
NAVODILA ZA UPORABO 
 

OTROŠKI VOZIČEK DORJAN 
DORJAN BABY BOAT, BASIC, BASIC VIP, BUTTERFLY, BUTTERFLY VIP, 
CREATIVO, CREATIVO PREMIUM, DS PRIM, DS PRIM VIP, QUICK 
 

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za 
kasnejšo uporabo! 
 
Spoštovani kupci! 
Želimo se vam zahvaliti, da ste izbrali naš izdelek, ki je zasnovan in testiran za varnost otroka. 
Zagotavljamo vam, da je naš izdelek izdelan po standardu EU EN 1888:2012. Navodila 
shranite za kasnejšo uporabo. V primeru neupoštevanja navodil izpostavljate otroka v 
nevarnost. 
 

Navodila za voziček 
Pred prvo uporabo odstranite vse ovire.  
Voziček je izdelan za otroke od rojstva do 36 mesecev, oz. do največ 15 kg. 
Košara je primerna do 6. meseca, športni sedež pa od 6-36 mesecev. 
 
OPOZORILO! V VOZIČKU NE PREVAŽAJTE VEČ KOT ENEGA OTROKA HKRATI! 

 Ne uporabljajte vozička, če je katerikoli element poškodovan. 

 Pred montažo vozička se prepričajte, da so vsi deli nepoškodovani. Če se odraža 
poškodba, se jih ne sme uporabljati. 

 Med montažo in demontažo 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. 

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

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

 Ne potiskajte vozička na stopnice. Prevažanje otroka po stopnicah je lahko nevarno. 

 Otroški voziček ne prevažajte z gibom, pregrado ali košaro; treba ga je prevažati tako, 
da držite robove otroškega vozička, pritrjenega na glavno konstrukcijo. 

 Voziček shranjujte izven dosega otrok. 

 Ko vozička ne uporabljate, priporočamo uporabo zavore. 

 Nikoli ne uporabljajte za prilagajanje gibljivih delov otroškega vozička v katerem koli 
položaju. Prepričajte se, da nič ne blokira gibanja, preden poskusite znova. 

 Otroški sedež je primeren za otroke, starejše od 6 mesecev. 
 
OPOZORILO: Pri prilagajanju gibljivih elementov otroškega vozička morate zagotoviti 
otrokovo varnost. 
OPOZORILO: Voziček ni primeren za uporabo po stopnicah. 
OPOZORILO: Vedno uporabite zavoro, ko voziček ni v uporabi. 
OPOZORILO: Nikoli ne puščajte otroka v vozičku samega brez nadzora. 

http://www.trgovina-junior.si/dorjan-baby-boat
http://www.trgovina-junior.si/dorjan-basic
http://www.trgovina-junior.si/dorjan-basic-vip
http://www.trgovina-junior.si/dorjan-butterfly
http://www.trgovina-junior.si/dorjan-butterfly-vip
http://www.trgovina-junior.si/dorjan-creativo
http://www.trgovina-junior.si/dorjan-creativo-premium
http://www.trgovina-junior.si/dorjan-ds-prim
http://www.trgovina-junior.si/dorjan-ds-prim-vip
http://www.trgovina-junior.si/dorjan-quick


OPOZORILO: Preden uporabite voziček, se prepričajte da so vsi mehanizmi zablokirani. 
OPOZORILO: Ne dodajajte vzmetnic debelejših od 10 mm. 
OPOZORILO: Da preprečite poškodbe zagotovite, da vaš otok ni prisoten med zlaganjem ali 
sestavljanjem vozička. 
OPOZORILO: Ko otrok začne sam sedeti, uporabljajte pasove. 
OPOZORILO: Športni del vozička ni primeren za otroke, mlajših od 6 mesecev. 
OPOZORILO: Če na ročaj postavite težko stvar, bo to vplivalo na stabilnost vozička in je lahko 
nevarno. 
OPOZORILO: Vedno uporabljajte varnostni pas, ko je otrok v vozičku. 
OPOZORILO: Pred vsako uporabo se zmeraj prepričajte o stabilnosti ogrodja in pravilni 
namestitvi košare, športnega sedeža ali avto-sedeža na ogrodje. 
OPOZORILO: Ne uporabljajte dodatne vzmetnice v košari. 
OPOZORILO: Vozička ne uporabljajte za rolanje, kotalkanje in tek. 
OPOZORILO: Nikoli ne pustite brez nadzora otroškega vozička z otrokom na neravnem terenu, 
četudi je zavora zablokirana. 
OPOZORILO: Ko sestavite košaro/sedež na ogrodje, se vedno prepričajte, da so vsi pritrdilni 
elementi košare, sedeža ali otroškega avto-sedeža pravilno zapeti.  
OPOZORILO: Zavore na vozičku so naj zablokirane, ko stojite na mestu oziroma ko otroka 
jemljete iz vozička. 
OPOZORILO: Majhne delce kot so varnostni elementi, lahko otrok pogoltne. 
OPOZORILO: Nikoli ne pustite vozička z otrokom brez nadzora v bližini bazenov, stopnic ali 
ognja. 
OPOZORILO: Plastično embalažo shranjujte izven dosega otrok, saj lahko privede do 
zadušitve. 
OPOZORILO: Največja dovoljena teža v nakupovalni košari je 2 kg. 
OPOZORILO: Izdelek ni primeren za spanje ponoči, saj lahko pri otroku privede do resnih 
poškodb. 
OPOZORILO: Ne pozabite, za otrokovo varnost ste popolnoma odgovorni vi. 
OPOZORILA: Nikoli ne pustite, da gre otrok sam v voziček ali iz vozička. 
OPOZORILO: Ne dovolite, da se otrok sam igra z vozičkom. 
 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
Ta izdelek zahteva redno vzdrževanje. Pozorni bodite na dele, ki se lahko izgubijo (vijaki), če 
se vijaki odvijejo, jih privijte nazaj. Blago čistite z vlažno krpo in blagim milom. Močna 
sredstva za čiščenje lahko poškodujejo blago vozička. Vzmetnica v košari se lahko ročno čisti 
na največ 30 stopinj. Pregledovati je potrebno uporabo koles in jih čistiti. Kolesne osi je 
potrebno ohranjati tako, da se med osi spusti nekaj kapljic silikonskega olja. Pregledovati je 
potrebno stanje zavore, modele z ročno zavoro je potrebno redno čistiti in naoljiti s 
silikonskim oljem. Otroški voziček je potrebno zaščititi pred ˝namakanjem˝. Da bi se izognili 
morebitnim madežem, uporabite vodoodporno pokrivalo za celoten voziček. Če se voziček 
zmoči, morate z suho krpo obrisati vse kovinske dele vozička. Dolgotrajna izpostavljenost 
sončnim žarkom lahko povzroči spremembo barvnega tona materiala in tkanine. Izogibati se 
morate stiku z slano vodo, saj lahko to povzroči rjo. 
 
OPOZORILO! 
Elementi otroškega vozička (ogrodje, športni del, košara) morajo biti originalni oz. ti, ki so v 
kompletu vozička. Vse drugačne nastavitve ali uporaba drugih delov je prepovedana! 



SESTAVA VOZIČKA 
Najprej odstranite vse plastične dele, sponke, zaščite iz osi, dvignite ročaj vozička in ga 
spustite narazen, dokler ne zaslišite klik, vse cevi morajo biti spojene. 
 

ZLAGANJE VOZIČKA 
Na vsaki strani ohišja, pri ročajih, potegnite navzgor oba mehanizma- hkrati, pri tem pazite 
oziroma umaknite varovalo, nato voziček zložite. (slika A) 
Opozorilo: Preden začnete zlagati ogrodje, odstranite košaro/športni del. 
Opozorilo: Med sestavljanjem in zlaganjem vozička se prepričajte, da otroka ni v bližini 
vozička. 
 

NASTAVITEV ROČAJA NA VOZIČKU 
Ročaj ima možnost nastavitve v več položajev. Na vsaki strani ročaja pritisnite hkrati na oba 
gumba in si izberite želeno višino ročaja. (slika B) 
 

NAMESTITEV KOLES NA OGRODJE 
Opozorilo: Pred namestitvijo koles na osi morate biti pozorni na pravilno montažo. Slika C 
vam prikazuje pravilno pozicijo osi. Nepravilna namestitev osi lahko poškoduje kolo. 
 
Za odstranitev osi iz ogrodja vozička pritisnite rdeč gumbek (3). Za namestitev zadnjih koles 
pritisnite gumb, ki se nahaja na sredini kolesa; v primeru drugačnega modela pritisnite gumb 
za zapah (7), vstavite kolo na os in spustite gumb, nato rahlo potegnite kolo navzgor, da se os 
ne zaskoči. Za odstranitev koles pritisnite gumb na sredini kolesa in potegnite kolo iz osi.  
Kolesa so napihnjena z zrakom. 
Opozorilo: Pred uporabo vozička se prepričajte, da so kolesa in vsi ostali deli pravilno 
nameščeni.  
 
Otroški voziček je opremljen s sistemom koles, ki uporabniku mogoča, da se sprednja kolesa 
zablokirajo in voziček vozite samo naravnost. Za to morate ustaviti voziček in obrniti regulator 
na desno (D), da se kolo zablokira. Za sprostitev prednjih koles naredite ravno obratno, 
regulator obrnite v levo.  
 
Sestavljanje zadnjih koles: kolo z pravilno nameščeno osjo vstavite v ustrezno odprtino na 
preklopni točki kolesa.  
Pomembno: kolesa poskušajte potegniti dol, da se prepričate, ali so pravilno nameščena. Za 
odstranitev koles pritisnite gumb (5), ki je nameščen nad regulatorjem za fiksiranje sprednjih 
koles. 
Opozorilo: Optimalni zračni tlak v kolesu je 1,2 bara. Pri prekoračitvi dovoljenega tlaka v 
kolesih lahko pride do poškodbe koles. 
 

AMORTIZACIJA (vzmetenje) 
Ogrodje vozička je opremljeno z dvostopenjskim vzmetnim sistemom amortizacije (1 in 2), ki 
ga lahko regulirate z gumbom, nameščenim pod amortizacijsko vzmetjo.  
Pri retro (classic) ogrodjih je amortizacijski sistem nameščen na pasovih (3). 
 



NAMESTITEV LUPINICE 
Voziček ima v kompletu lupinico – avtosedež. Če ga želite namestiti na ogrodje, morate v 
ustrezne ročice na ogrodju najprej namestiti adapterje in nato lupinico. Ob pravilni namestitvi 
se samodejno zaklene. Montaža in demontaža adapterjev na ogrodje je enaka kot 
montaža/demontaža košare ali športnega dela vozička. 
Opozorilo: pred uporabo vozička se prepričajte, da so adapterji pravilno nameščeni. 
Nepravilna namestitev adapterjev je lahko nevarna za vašega otroka. 
 

KOŠARA 
Košara ima fiksno streho, ki je pritrjena na samega sebe. Položaj strehe lahko nastavljate s 
pritiskom na gumb, ki je na eni strani strehe. Streha ima udoben oprijem za transport košare, 
ki se nagaja zgoraj. Košara ima tudi tkanino, ki jo lahko namestite tako, da odklenete stranske 
reže. Košara je sestavljena tudi iz notranjega tristopenjskega reguliranja naklona. Podporna 
regulacija poteka z izbiro pravilnega položaja na stikalu, ki se nahaja pod nosilcem. 
 

ŠPORTNI SEDEŽ 
Sedež je nameščen s fiksno streho. Položaj strehe lahko nastavljate s pritiskom na gumb, ki je 
na vsaki strani strehe. Sedež je sestavljen iz notranjih štirih stopinj regulacije podpore. 
Podporna regulacija poteka z izbiro pravilnega položaja na namestitvi varnostne pregrade z 
blokiranjem strani na obeh zunanjih delih sedeža. Podpora za noge se lahko namesti na obeh 
straneh vozička. Sedež je opremljen s 5-točkovnim varnostnim pasom. 
Opozorilo: Vedno uporabljajte mednožni pas skupaj z ramenskim varnostnim pasom, ko je 
otrok v sedežu. 
 

NASTAVITEV KOTA PODNOŽJA 
Sedež ima nastavljivo podnožje. Za nastavitev višine podnožja pritisnite rdeči gumb, ki se 
nahaja ob strani podnožja. S pritiskom na gumb lahko podnožje dvigujete ali spuščate. 
Spustite gumb, da podnožje zablokirate. 
 

ZAVORE 
Voziček je opremljen z nožno zavoro. Da voziček zablokirate, pritisnite zavoro navzdol, da ga 
odblokirate, jo dvignite v prvoten položaj.  
Opozorilo: Ne pustite vozička z otrokom brez nadzora na neenakomerni površini, četudi je 
zavora zablokirana. 
Opozorilo: Ne potiskajte vozička, ki ima zablokirano zavoro. 
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA KOŠARE/ŠPORTNEGA SEDEŽA 
Opozorilo: Preden uporabite voziček, se prepričajte, da je pravilno sestavljen. Ne dajajte na 
ogrodje ali iz ogrodja košare, ko je otrok v njej.  
Za namestitev košare/sedeža na ogrodje vozička je potrebno le-tega vstaviti v za to 
namenjene odprtine, ki so na obeh straneh ogrodja. Nežno vzdignite košaro, da se 
prepričate, da je pravilno nameščena. Za demontažo košare/sedeža iz ogrodja pritisnite 
gumba (1) na obeh straneh ogrodja.  
Pomembno: Košara in sedež sta lahko obrnjena v obe smeri, naprej ali nazaj. 
 



UPORABA 5-TOČKOVNEGA VARNOSTNEGA  PASU 
Za pravilno namestite varnostnih pasov morate uporabiti plastični del, ki se nahaja v pasu 
okoli otroškega pasu / višine prsnega koša in ga povežite s sponko, ki se nahaja v predelnem 
delu pasu. Nato uravnavajte dolžino prsnega pasu tako, da potegnete plastične dele, 
nameščene v srednjem delu prsnega pasu. Ko otrok sedi, zategnite pasove ob otrokovo telo. 
Da odstranite pasove, morate pritisniti gumb na zapiralu in ga potegniti stran od otroka. 
 

VODOODPORNA PREVLEKA 
Voziček je opremljen z vodoodporno prevleko. 
Opozorilo: Vodoodporno prevleko morate vedno uporabiti, ko dežuje, saj preprečuje 
dolgotrajno poškodbo delov iz blaga. Ne uporabljajte je v sončnem vremenu, saj lahko 
povzroči pregrevanje. Uporabljajte samo pod nadzorom odraslih. 
 

NAKUPOVALNA KOŠARA 
Voziček je opremljen z nakupovalno košaro, ki se pritrdi na dno ogrodja. 
Opozorilo: Maksimalna obremenitev je 2 kg. 
 

TORBA 
Voziček je opremljen s torbo. 
Opozorilo: Če na ročaj postavite težko stvar, bo to vplivalo na stabilnost vozička in je lahko 
nevarno. 
 
POMEMBNO: 
Kolesa otroškega vozička so zračna napihljiva, platišča so plastična zato se kolesa napihnejo 
od 0,5 do 0,8 bara, za poškodovanje kolesa, platišč, zračnic zaradi prevelike napihnjenosti in 
nepravilne namestitve na osi vozička ne odgovarjamo in ne upoštevamo garancije in 
reklamacije. Gume in platišča morajo biti vedno čista. Po uporabi jih vedno očistite, os in 
druge kovinske dele negujte z zato primernim oljem. 
 
PRI POŠKODOVANJU KOLES/PLATIŠČ ZARADI NEPRAVILNE NAMESTITVE KOLES NA VOZIČEK 
NE UPOŠTEVAMO GARANCIJE, REKLAMACIJE. 
 
POZOR!! SPREDNJA KOLESA SO NAPIHLJJIVA DO MAX. 0,2 BARA, ZADNJA KOLESA DO MAX. 
0,8 BARA. 
 
Proizvajalec: 
Dorjan Sp. Z.o.o. 
42-242 Redziny 
Ul.Polna 6b,Poland 
www.dorjan.com.pl 
 
Distributer: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva ulica 22 
9220 Lendava 
051 219 853 
info@trgovina-junior.si 

http://www.dorjan.com.pl/
mailto:info@trgovina-junior.si

