
 

 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

ŠPORTNI VOZIČEK BEXA IX 
 

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za 

kasnejšo uporabo! 
 

Voziček je izdelan po standardu PN-EN 1888:2012. 

 

Preden začnete uporabljati voziček, odstranite vse blokade. Ravnanje, ki ni v skladno z 

navodili, lahko resno ogrozi varnost vašega otroka.  

 

Opozorilo! Otroka v vozičku nikoli ne puščajte samega. 

Opozorilo!Preden uporabite voziček, se prepričajte, da so vsi mehanizmi pravilno nameščeni, 

blokirani. 

Opozorilo! Vedno uporabljajte varovalni sistem. 

Opozorilo! Vedno uporabite varnostne pasove. 

Opozorilo! Če na ročaj postavite/obesite težko stvar, bo to vplivalo na stabilnost vozička in je 

lahko nevarno. 

Opozorilo! Voziček ne uporabljajte ob rolanju, kotalkanju ali ob teku. 

Opozorilo! Ne dovolite otroku, da se igra z vozičkom. 

Opozorilo! Nožna zavora mora biti vedno zablokirana, ko zlagate ogrodje in ko nameščate 

otroka v/iz vozička. 

 

OPOZORILA 
 Voziček je primeren za otroke od 6. meseca starosti do teže 15 kilogramov. 

 Voziček je namenjen izključno enemu otroku naenkrat. 

 Nikoli ne puščajte vozička z otrokom samega na neravni površini, tudi če je zavora 

zablokirana. 

 Ne uporabljajte vozička, če je katerikoli del poškodovan. 

 Pred uporabo vozička se prepričajte, da vsi deli delujejo pravilno. 

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

 Pri upravljanju vozička se prepričajte, da se gibljivi elementi ne dotikajo nobenega 

dela telesa na otroku. 

 Ko se ustavite, vedno uporabite zavoro. 

 Uporabljajte le originalne nadomestne dele vozička oz. dele, ki jih je priporočil proiz-

vajalec. 

 Ko zapeljete na robnik/pločnik, privzdignite voziček. 

 Vozička ne uporabljajte na stopnicah. 

 Voziček hranite izven dosega otrok. 

 Maksimalna obremenitev nakupovalne košare je 3 kg. 

 Večja obremenitev vpliva na stabilnost vozička. 

 Maksimalna obremenitev torbe je 1,5 kg. 

 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
Izdelek potrebuje redno vzdrževanje. Oblazinjenih delov ne jemljite z vozička. Oblazinjene 

dele lahko očistite z mehko, vlažno gobico in z blagim čistilom. Pri popolnem ˝zmočenju˝ 



 

 

oblazinjenih delov se lahko impregnacija izgubi. 

Oblazinjenih delov ne perite v pralnem stroju. 

Preverjajte kolesa in redno očistite zemljo in pesek iz njih. 

Osi na kolesih je potrebno vsake 3 mesece namazati. Preden jih namažete, jih očistite.  

Osi in kolesa je potrebno redno čistiti, kadar so izpostavljena slani vodi, soli. Daljša 

izpostavljenost na slanih razmerah lahko povzroči rjavenje. 

Voziček hranite na suhem. Vsi deli se morajo popolnoma posušiti, kadar jih zmočite. 

Vozička ne izpostavljajte soncu, saj lahko barve zbledijo. 

 

Priročnik 

I. ZLAGANJE IN RAZSTAVLJANJE 
Če želite raztegniti voziček, ga preprosto položite (slika 1, 2) in potegnite ročico navzgor. Ko 

se voziček pravilno razstavi, se samodejno zaklene s klikom. Če želite prilagoditi višino 

ročaja, pritisnite tipke na straneh. (slika 5) Če želite blokado odpreti, blokirajte sprednja 

kolesa, ročico postavite v položaj navzdol in odklopite netek. (slika 6, 7) Povlecite blokado 

(slika 3) in potegnite diapozitive na obe strani ročaja. 

Premaknite okvir v ravno pozicijo. (slika 1, 2) Za zmanjšanje velikosti vozička odstranite vsa 

štiri kolesa. 

 

II. KAKO SESTAVITI IN RAZSTAVITI KOLESA 
Kompletna kolesa so sestavljena iz dveh prednjih, 10-colskih in dveh zadnjih, 12-colskih 

koles. (slika 8, 9, 10) 

Montaža sprednjih koles - Premaknite okvir navzgor in potisnite osi v ustrezno režo (slika 11) 

Odstranitev sprednjih koles - Premaknite okvir navzgor, pritisnite gumb in potisnite osi. Za 

blokiranje koles zavrtite blokado koles. (slika 11) 

Montaža zadnjih koles - Za sestavljanje zadnjih koles potisnite osi v (slika 10, 12, 13) in nato 

pritrdite kolesa s pritiskom na tipko (slika 14). 

Če želite demontirati zadnja kolesa, pritisnite gumb na hrbtni strani (slika 14, 15). Lahko tudi 

odstranite os s kolesa s pritiskom na gumb v notranjosti kolesa. (slika 9) 

OPOZORILO Ko so kolesa odstranjena, osi lahko prekrije mazilno sredstvo.  Preden začnete 

uporabljati voziček, preverite, ali so kolesa pravilno nameščena. 

 

III. MONTAŽA NAKUPOVALNE KOŠARE 
Nakupovalno košaro enostavno pritrdite z zadrgo in trakovi na obeh straneh okvirja. (slika 16) 

 

IV. ZAVORA 
Podvozje je opremljeno z zavoro. Če želite uporabiti zavoro, pritisnite na  pedal. (slika 17) Za 

sprostitev zavore sprostite pedal. 

OPOZORILO Ne uporabljajte vozička z blokirano zavoro, vedno uporabljajte zavoro na 

pobočju.  

 

V. KAKO NAMESTITI IN ODSTRANITI OPORO ZA ROKE 
Če želite namestiti oporo za roke, pritisnite gumb na spodnji strani okvirja, nameščenega ob 

odprtini opore za roke (slika 18). Opora za roke je pravilno nameščena, če je fiksna. 

Za odstranitev ročaja pritisnite rdeči gumb na spodnjem delu opore za roke in izvlecite oporo 

iz reže na okvirju (slika 19).  

 

VI. KAKO SESTAVITI IN ZLOŽITI STREHO 
Za montažo strehe potisnite palice na obeh straneh ogrodja in pritrdite trakove. Streha je 



 

 

opremljena z zadrgo, s pomočjo katere lahko strehico še podaljšate. Za demontažo strehice 

pritisnite na rdeča držala (kljuke) in izvlecite palice iz reže.  

 

VII. NASTAVITEV NASLONA ZA NOGE 
Naslon za noge nastavite z istočasnim pritiskom na gumba na obeh straneh naslonjala za noge 

(slika 20,21).  

 

VIII. NASTAVITEV HRBTNEGA NASLONJALA  
Za nastavitev naslonjala potisnite gumb in istočasno potegnite regulacijski trak naslonjala. 

(slika 22, 23) 

Če želite naslonjalo postaviti v sedežni položaj, zategnite regulacijski trak na hrbtni strani  

naslona. (slika 24, 25) 

 

IX. VARNOSTNI PAS 
Ogrodje je opremljeno s 5-točkovnim varnostnim pasom. (slika 26) Za pritrditev varnostnih 

pasov potisnite ramenska dela pasov v glavno zaponk, dokler ne zaslišite »klik«. Za sprostitev 

varnostnih pasov pritisnite na gumb glavne zaponke in izvlecite pasove. 

 

Komplet je sestavljen iz opore za noge (slika 27), držalo za stekleničko (slika 28), previjalne 

torbe (slika 29) in dežne folije. 
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