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Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kas-
nejšo uporabo! 
 
Spoštovani, 
zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za znamko EASYGO.  Izdelek je zasnovan s skrbnostjo 
in z upoštevanjem varnosti ter praktičnosti. Navodila vas bodo vodila pri sestavi in uporabi 
vozička.  

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

OPOZORILA 
OPOZORILO! Nikoli ne pustite otroka samega brez nadzora! 
OPOZORILO! Uporabite varnostne pasove, ko otrok že samostojno sedi. 
OPOZORILO! Ne uporabljajte dodatne vzmetnice v vozičku! 
OPOZORILO! Pred uporabo vozička se prepričajte, da je na vozičku aktivirana zavora. 
OPOZORILO! Vedno uporabljajte ramenske pasove skupaj s trebušnim pasom! 
OPOZORILO! Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži stabilnost vozička! 
OPOZORILO! Izdelek ni zasnovan za kotalkanje ali tek ob njem! 
OPOZORILO! Vsak sedež je uporaben izključno le za enega otroka! 
OPOZORILO! Voziček je zasnovan za starost od 0 do 36 mesecev oz. za maksimalno težo 15 
kg (na otroka). 
OPOZORILO! Ne puščajte vozička samega z otrokom v njem, tudi takrat ne, kadar ste 
aktivirali zavoro. 
OPOZORILO! Vozička ne uporabljajte, če je poškodovana kateri koli del. 
OPOZORILO! Pred montažo in demontažo vozička se prepričajte, da je otrok na varni 
varnostni razdalji! 
OPOZORILO! Pri namestitvi vozička se prepričajte, da ne bo kakršen koli gibljivi del 
poškodoval otroka. 
OPOZORILO! Vedno aktivirajte zavoro, ko se ustavite. 
OPOZORILO! Maksimalna teža košare je 3 kg. 
OPOZORILO! Maksimalna teža torbe sta 2 kg. 
OPOZORILO! Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži stabilnost vozička! 
OPOZORILO! Uporabljajte le originalne dele, ki so odobreni s strani proizvajalca! 
OPOZORILO! Med vožnjo/uporabo vozička mora biti zavorna os dvignjena – neaktivirana. 
OPOZORILO! Ne vozite se z vozičkov po stopnicah! 
OPOZORILO! Voziček držite stran od otrok! 
 



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
Voziček zahteva periodično čiščenje. Glede na to, da je voziček v uporabi vsakodnevno 
(zunanji vremenski vplivi, atmosferske spremembe in uporaba na različnih voznih površinah), 
je nujno potrebno pravilno in redno vzdrževanje ter čiščenje vozička.  

1. Kovinski deli na vozičku se čistijo z vlažno krpo in nežno mlačno milnico. Posušite 
voziček, da preprečite korozijo. 

2. Oblazinjen del vozička očistite z mlačno milnico in krpo. Posušite vodoravno, vendar 
ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom. Ne sušite v sušilnem stroju. 

3. Blazina ni pralna v pralnem stroju. Ne sušite in ne namakajte veliko časa zaradi 
dodatkov na sedežu (kovice, polnila). 

4. Ne uporabljajte belilna sredstva. Uporabljajte le sredstva, namenjena za občutljivo 
pranje. 

5. Če se izdelek zmoči, obrišite le kovinske dele, ter pustite, da se voziček popolnoma 
posuši na dobro prezračevalnem mestu. 

6. Ne izpostavljajte proizvoda preveliki sončni svetlobi, saj lahko le-ta poškoduje 
oblazinjene ter plastične dele ali razbarva dele iz blaga. 

7. Premikajoče dele na vozičku lahko občasno popršite s sredstvom kot npr. WD-40. 
8. Redno preverjajte pozicijo varnostnih pasov ter ostalih elementov. 
9. Redno čistite pesek ter vodo iz koles vozička, prav tako tudi morsko vodo. Ne 

uporabljajte različna mazivna sredstva na mestih, ki so izpostavljena vdoru peska. 
10. Redno čistite tudi morsko vodo (morsko sol, sol iz cestišča) iz koles vozička, da 

preprečite korozijo. 
11. Funkcionalno temperaturno območje vozička je od -5 do +35˚C. 

 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

SESTAVLJANJE OGRODJA 
Pri sestavljanju ogrodja najprej sprostite ročico za samodejno zaklepanje (slika 1) in 
potegnite ogrodje navzgor, dokler se le-to popolnoma ne raztegne (slika 2, 3). 
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA KOLES 
Za pritrditev sprednjih koles potisnite njihove kovinske nosilce v nosilce samega ogrodja 
vozička (slika 4). Za odstranitev kolesa pritisnite gumb na hrbtni strani kolesa in povlecite 
kolo za svoj nosilec (slika 5).  
Za pritrditev zadnjih koles potisnite kovinsko os nosilec na samem ogrodju vozička na 
zadnjem delu, pri vzmetnem sistemu (slika 6). Da odstranite kolesa, povlecite kovinsko ročico 
na spodnjem delu ogrodja (slika 7).  
 

SISTEM ROTIRANJA PREDNJIH KOLES 
Voziček ima sistem rotacijskih sprednjih koles z možnostjo fiksiranja. Če kolesa fiksiramo, se 
kolesa ne obračajo, so fiksna. Če želite fiksirati sprednja kolesa, pritisnite na ročico na samem 
nosilcu sprednjih koles navzdol. Če želite sprostiti kolesa ( da se le-ta ponovno obračajo za 
360° C), potem to ročico potisnite navzgor. (slika 8).   
 
 
 



MONTAŽA ZAŠČITNE STREHE VOZIČKA 
Za montažo strehe vstavite ročaje strehe na ogrodje vozička (slika 9).  (slika 9). Zaščitno 
strehico regulirajte v želeni položaj. 
 

SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE VARNOSTNE OPORE ZA ROKE  
Za montažo varnostne opore za roke vstavite ročico opore za roke (najdete jo na koncu 
opore) v režo na samem ogrodju vozička. (slika 10). Za odstranitev opore za roke,  pritisnite 
gumbe, ki se nahajajo v spodnjem delu opore in izvlecite zaponke (slika 11). 
Ni potrebno odstraniti opore za roke pred zložitvijo vozička; voziček se lahko zloži skupaj z 
varnostno oporo za roke.  
POMNI! Nikoli ne premikajte vozička tako, da držite oporo za roke! 
POMNI! Uporaba varnostne opore za roke ne opraviči uporabo varnostnega pasu.  
 

NASTAVITEV NASLONA ZA NOGE 
Za spuščanje naslona za noge, pritisnite na okrogle gumbe na straneh (slika 12). Če želite 
dvigniti naslon za noge, ga samo potisnite navzgor. 
POMNI! Naslon za noge je namenjen podpori otrokovih nog. Če je otrok v sedečem položaju, 
je treba naslon spustiti. 
 

VARNOSTNI PASOVI 
OPOZORILO! Vedno uporabljajte varnostne pasove. 
Oba sedeža na vozičku sta opremljena s 5-točkovnim varnostnim pasom (slika 13). 
Uporabljajte jih natančno kot je to mogoče. Za pritrditev 5-točkovnega varnostnega pasu, 
sponke z ramenskimi pasovi povežite s sponkami na trebušnih pasovih, nato pa jih vstavite v 
osrednjo zaponko, pritrjeno na mednožni pas. 
Dolžino prilagodite tako, da se prilegajo telesu otroka, vendar ne pritiskajte. 
Za odpenjanje varnostnih pasov pritisnite gumb na osrednji sponki in odklopite sponke. 
 

NASTAVITEV NASLONJALA 
Voziček ima 4 naklone naslonjala. Za spuščanje naslonjala, povlecite ročico na zadnji strani 
naslonjala in nastavite želeni položaj (slika 14). Da bi dvignili naslonjalo, ga samo potisnite 
navzgor. V tem položaju se samodejno ustavi. 
 

VARNOSTNA ZAVORA 
Voziček je opremljeno z varnostno zavoro. Za blokiranje pritisnite zavorno stopalo na 
desnem zadnjem kolesu vozička. Da ga sprostite, dvignite zavorno stopalko. 
POMNI! Zavora ni namenjena upočasnjevanju. Uporabite zavoro samo in le takrat, ko je 
voziček čisto ustavljen. 
POMNI! Nikoli ne pustite otroka v vozičku brez aktivirane zavore. 
 

ZLAGANJE VOZIČKA 
Mehanizem zložljivega vozička se nahaja v osrednjem delu ročaja vozička.  Za preklop vozička 
pritisnite gumb na mehanizmu za zlaganje (slika 15), zavrtite mehanizem za pregibanje v 
skladu s puščico (slika 16) in potisnite voziček  navzdol, dokler se le-ta ne zloži popolnoma. 
 
 



 
POMEMBNA OPOZORILA/GARANCIJSKI POGOJI 
1. Euro-cart sp z.o.o. jamči za izdelek 12 mesecev od datuma nakupa.  
2. Zahtevek iz naslova garancije je potrebno sporočiti prodajalcu izdelka.  
3. Za uveljavitev zahtevka iz naslova garancije mora biti k računu priložen tudi 
garancijski list, ki je priložen na zadnji strani original navodil vozička (ali garancijski list 
podjetja, kjer ste nakup opravili).   
4. Zahtevek iz naslova garancije rešuje servisna točka Euro-cart Sp z.o.o. 
5. Garancija ne velja v naslednjih primerih: 
6. škoda je nastala zaradi razlogov, ki jih je mogoče pripisati uporabniku, 
7. škoda je nastala kot posledica neupoštevanja priporočil opozoril glede omejitev, ki jih 
najdete v priročniku za uporabo in na delih izdelka, 
8. za potrošni material, ki je pri običajni uporabi podvržen obrabi, na primer materiali 
kot so  plašč/pnevmatike, zračnice, materiali ki se uporabljajo na ročajih in barvi tkanin ter 
materiali, ki so izpostavljeni trenju (osi, kovinski deli).  
9. škoda, nastala kot posledica neupoštevanja smernic za vzdrževanje v zvezi s korozijo, 
spremenjene barve oblazinjenih ali plastičnih elementov zaradi dolgotrajne izpostavljenosti 
sončni svetlobi, poškodbe plastičnih elementov, oblazinjenih delov kot posledica dolgotrajne 
izpostavljenosti sončni svetlobi ali previsokih temperatur, prekomerne igre, škripanjem/ 
dajanjem hrupa, poškodbe mehanizma zaradi kontaminacije. 
10. škoda, nastala zaradi popravil, ki so jih opravile nepooblaščene osebe,  
11. težave kot posledica vzvratne vožnje vozička tipa »marela.«  
12. enojna kolesa, potisnjena v diagonalni položaj kot posledica obremenitve (to je 
običajno),  
13. škoda, nastala zaradi nepravilne zapakirane pošiljke s strani kurirske službe (velja za 
spletne nakupe). 
14. Garancijski rok se podaljša za čas popravila. 
15. Način popravila določi garant. 
16. Izdelek  mora biti čist pri uveljavljanju zahtevka iz garancije. 
17. Garancijski pogoji veljajo na območju Evropske Unije. 
18. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za 
napake na blagu.  
 
 
 
PROIZVAJALEC 
EURO-CART SP. Z.O.O. 
ul. 1-go Maja 21 
42-217 Częstochowa 
POLAND 
e-mail: biuro@euro-cart.eu 
www.euro-cart.eu 
 
UVOZNIK 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva ulica 22 
9220 Lendava 

mailto:biuro@euro-cart.eu
http://www.euro-cart.eu/


e-mail: info@trgovina-junior.si 
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