
NAVODILA ZA UPORABO 
 

ŠPORTNI VOZIČEK COLETTO LANZA 
 

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

 OPOZORILO: Nikoli ne pustite otroka brez nadzora. 

 OPOZORILO: Pred uporabo se prepričajte, da je voziček pravilno sestavljen. 

 OPOZORILO: Izognite se resnim poškodbam zaradi padca ali zdrsa. Vedno uporabite 
mednožni trak v kombinaciji z ramenskim pasom. 

 OPOZORILO: Varnostne pasove uporabite takoj, ko vaš otrok začne sedeti brez 
pomoči. 

 OPOZORILO: Izdelek ni namenjen tekanju ali rolanju. 

 OPOZORILO: Pred uporabo vozička preverite, da so vsi mehanizmi pravilno nameščeni 
(zaklenjeni). 

 OPOZORILO: Izognite se poškodbam otroka in se prepričajte, da med 
sestavljanjem/zlaganjem vozička otrok ni prisoten. 

 OPOZORILO: Ne dovolite otroku, da se igra z vozičkom. 

 OPOZORILO: Vedno uporabite varnostne pasove. 

 Pred uporabo preberite navodila za uporabo, da se seznanite z delovanjem izdelka. 

 Pred uporabo se prepričajte, da se izdelek med transportom ni poškodoval in da vse 
deluje pravilno. 

 Ne uporabljajte izdelka, če je kakšen del poškodovan. Uporabite samo 
nadomestne/rezervne dele, ki jih je oddobril proizvajalec. 

 Odstranite vse plastične dele pakiranja, da preprečite morebitno zadušitev. 

 Voziček je namenjen enemu otroku naenkrat. Ne dovolite otroku sedeti kjerkoli 
drugje kot na sedišču. 

 Ne uporabljajte vozička na strmih pobočjih, stopnicah, tekočih stopnicah, plažah, 
grobih cestah, blatu, itd. 

 Ko je otrok v vozičku, vozička ne dvigujte. 

 Zagotovite, da se otrok ne dotika premikajočih delov vozička. 

 Na ročaj ne obešajte in na streho ne odlagajte dodatnih stvari, saj s tem vplivate na 
stabilnost vozička. 

 Na voziček ne dajajte dodatkov, ki niso oddobreni s strani proizvajalca. 

 Preden namestitvijo otroka v voziček se prepričajte, da je voziček pravilno sestavljen.  

 Hitrost vozička mora biti enaka hitrosti hoje uporabnika. 

 Ne polagajte/dajajte igrač z vrvico okoli otroka v vozičku. 

 Na strmem pobočju, tekočih stopnicah itd., vedno najprej otroka vzamite iz vozička in 
nato prestavljajte voziček. 

 Med nastavljanjem vozička otrok ne sme biti v vozičku. 

 Nikoli ne dajajte nič vročega ali težkega na voziček.  

 Voziček se lahko prevrne, če je otrok v vozičku preveč aktiven, saj se v tem primeru 
center gravitacije spremenil. 



 Ne dovolite otroku, da se sam vzpenja v voziček ali da stoji v njem. 

 Ne dovolite otroku, da stoji ali se igra na podpori za nogice. 

 Ko je voziček ustavljen, vedno uporabite zavoro. 

 Vsaka dodatna obremenitev na ročaju vozička vpliva na stabilnost vozička. 

 Debelina dodatne vzmetnice na vozičku ne sme biti več kot 25 mm. 

 Dodatki, ki niso oddobreni s strani proizvajalca, se na vozičku ne smejo uporabljati. 

 Izdelek ni namenjen komercialni uporabi. 

 Nosilnost nakupovalne košare vozička je 2 kg. Morebitna preobremenitev lahko 
poškoduje voziček in vpliva na stabilnost. 

 Voziček je namenjen otroku od 6. meseca starosti do 18 kg.  

 Izdelek lahko potiska samo odrasla oseba. 
 
 

SESTAVNI DELI VOZIČKA 
 

1. gumb za zlaganje 8. sprednje kolo 

2. strehica 9. naslonjalo za noge 

3. zaščitne blazinice ramenskih pasov 10. zaponka pasu 

4. naslonjalo za roke 11. opora za roke 

5. zložljivi zapah 12. naslonjalo 

6. zadnje kolo 13. nastavljiv gumb za naslonjalo 

7. nakupovalna košara 14. nožna zavora 

 

 
UPORABA VOZIČKA 
 
OPOZORILO! Pred vsako uporabo preverite, ali je izdelek poškodovan, če so spoji zrahljani 
ali če so kje ostri robovi. Preden namestite otroka v voziček, se prepričajte, da je pravilno 
sestavljen.  
 
1. SESTAVLJANJE VOZIČKA 
Sprostite zložljivi zapah. Primite ročaj vozička in ga povlecite navzgor. 
OPOZORILO! Pred uporabo se prepričajte, da je voziček pravilno sestavljen. 
 
2. NAMEŠČANJE OPORE ZA ROKE 
Odprete prevleko sedeža; Prednji odbijač potisnite v adapter, kot je prikazano na sliki, dokler 
ni pritrjen. 
 
3. RAZSTAVITEV OPORE ZA ROKE 
Mehanizem pod sedežem zavrtite za 90 stopinj, istočasno dvignite oporo za roke. Zaprite s 
pokrovom. 
 



4. NASTAVITEV NASLONJALA 
- Za spuščanje: za spuščanje naslonjala navzdol povlecite nastavitveni mehanizem. 
- Za dviganje: z eno roko držite zavit trak, z drugo roko pa potisnite nastavitev navzgor, da 
povlečete naslonjalo navzgor. 
 
5. UPORABA VARNOSTNEGA PASU 
- Pritrjevanje varnostnega pasu: pritrdite vstavke ramenskega pasu na zaponko, dokler ne 
zaslišite zvoka »klik«, da se prepričate, da je pritrjen. 
- Sprostitev varnostnega pasu: pritisnite gumb na zaponki, z drugo roko pa izvlecite obe strani 
vložkov. 
 
6. NASTAVITEV DOLŽINE VARNOSTNEGA PASU 
- Za skrajšanje: izvlecite trak, izvlecite pas in ga zategnite. 
- Za razširitev: skrajšajte konec traku in ga povlecite nazaj, da ga zategnete. 
 
Opozorilo: Izogibajte se resnim poškodbam zaradi padca ali zdrsa. Vedno uporabljajte 
varnostni pas. 
Opozorilo: Vedno uporabljajte mednožni pas v kombinaciji z ramenskimi pasovi. 
 
7. UPORABA OPORE ZA ROKE 
- Za pomik navzdol: Pritisnite gumb in ga preklopite naprej. 
- Za uporabo: Povlecite držalo, dokler ne slišite zvoka »klik«. 
 
8. NASTAVITEV NASLONJALA ZA NOGE 
Izvlecite gumb za nastavitev naslona za noge kot prikazuje slika A1, da položite naslon za 
noge kot prikazuje slika A2; Stojalo za noge povlecite navzgor kot prikazujeta sliki B1 in B2. 
 
9. UPORABA ZAVORE 
- Za zaviranje: Potisnite ročico zadnje zavore navzdol. 
- Za sprostitev: Dvignite vzvod zadnje zavore navzgor. 
 
Opozorilo: Voziček potisnite naprej, da zagotovite pravilno zavorno funkcijo. 
 
10. UPORABA STREHE 
- Potegnite streho naprej ali nazaj, da odprete ali zaprete streho. 
 
 

ZLAGANJE VOZIČKA 
 
Opozorilo: Pred zlaganje zagotovite, da otrok ni v bližini vozička. 
 
Opomba: Prednje držalo za roke mora biti vedno v zloženem položaju, streha mora biti 
prepognjena. 
 
- Zložite streho. 
- Pritisnite gumb držala za roke in držalo potegnite naprej v zložen položaj. 
- Najprej pritisnite gumb 1 in nato gumb 2, da voziček zložite, dokler ne stoji sam. 



- Najprej pritisnite gumb 1 in nato gumb 2, da zložite ročaj. 
- Zaščitno ročko zataknite, da varno zaklenete voziček. 

OPOZORILA 
 
- Prosimo, da pred vsako uporabo preverite, ali so vsi priključki vgrajeni in pravilno delujejo. 
- Otroku nikoli ne dovolite, da bi izstopal iz sprednjega varovala in se postavil na sedež. 
- Nikoli ne uporabljajte na hrapavi površini, blizu peči in na območjih z nevarnostjo. 
- Izdelek ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in drugim virom toplote, da preprečite 
bledenje barvnih delov in tkanine vozička. 
- Pri shranjevanju bodite previdni, saj lahko ekstremne spremembe temperature ali vlažnosti 
ogrozijo voziček, zaradi česar je to zelo nevarno za vašega otroka. 
 

NASVETI ZA VZDRŽEVANJE 
 
- Da bi se izognili poškodbam, redno vzdržujte in pregledujte voziček. 
- Redno preverjajte, ali so vijaki, deli ali blago poškodovani. Po potrebi zamenjajte 
poškodovane dele takoj. 
- Pri odstranjevanju delov preberite in upoštevajte navodila v navodilih, da se izognete 
poškodbam delov. 
 

NAVODILA ZA ČIŠČENJE 
 
- Ročno pranje s hladno ali toplo vodo (max. 30 stopinj). Ne vrtite. 
- Po pranju ga položite pod zasenčeno in vertikalno površino, da se posuši. 
- Ne perite v pralnem stroju in ne sušite v sušilnem stroju, ker lahko poškoduje zaponke in 
netke. 
- Ne uporabljajte belila. Ne likajte. 
- Škodljive kemikalije, deževnica in vrsta detergenta lahko vplivajo na obliko ali barvo. Pri 
pranju izdelka bodite previdni. 
- Uporabite vlažno krpo za čiščenje ohišja vozička in plastičnih delov, vedno ga osušite. 
- Detergenti s sredstvi za beljenje lahko zbledijo ali popačijo barve. 
 
 
 
Proizvajalec: 
COLETTO S.C. 
UL. Nagietowa 6 
42-200 CZESTOCHOWA  
http: www.coletto.pl 
 
Dobavitelj: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva ul.22 
9220 Lendava 
www.trgovina-junior.si 
info@trgovina-junior.si 

http://http:%20www.coletto.pl

