
NAVODILA ZA UPORABO 
 

ŠPORTNI VOZIČEK COLETTO NEVIA 
 

Spoštovani, 
zahvaljujemo se vam za nakup športnega vozička Nevia. 
 

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za 
kasnejšo uporabo! 
 
OPOZORILO: Izdelek ni namenjen tekanju ali rolanju. 
OPOZORILO: Nikoli ne pustite otroka brez nadzora. 
OPOZORILO: Pred uporabo se prepričajte, da je voziček pravilno sestavljen. 
OPOZORILO: Varnostne pasove uporabite takoj, ko vaš otrok začne sedeti brez pomoči. 
OPOZORILO: Ne pustite drugih otrok v brižini vozička brez nadzora. 
OPOZORILO: Vsaka dodatna obremenitev na ročaju vozička vpliva na stabilnost vozička. 
OPOZORILO: Izdelka ne uporabljajte, če je kakšen del zlomljen, ukrivljen ali če manjka. 
 
 Spremljevalna oseba mora poznati navodila za uporabo, navedena v priročniku. 
 Maksimalna obremenitev vozička je 20 kg. 
 Ne dovolite otroku, da se igra z vozičkom. 
 Zavoro je potrebno uporabiti vsakič, ko se voziček ne premika.  
 Ne preobremenjujte vozička, torbe ali nakupovalne košare - to lahko povzroči 

nestabilnost vozička. 
 Vedno uporabite 5-točkovni varnostni pas. 
 Vedno pazite na vožnjo z vozičkom, da se izognete morebitni nesreči, ki se lahko zgodi v 

primeru nepazljivosti.  
 Voziček ni namenjen vožnji po stopnicah. 
 Ne prenašajte/prevažajte vozička z otrokom vred, če niste prepričani, da je popolnoma 

varno. 
 Vozička ne uporabljajte za druge namene, kot je predvideno. V vozičku ne prevažajte več 

kot enega otroka naenkrat. 
 Ne uporabljajte nobenih drugih pripomočkov, ki jih ni oddobril proizvajalec. 
 V primeru očitne napake, ki ovira varno uporabo izdelka, npr. poškodbe podvozja, padec 

vozička ali druge optično videne napake, je potrebno takoj prekiniti uporabo izdelka in se 
obrniti na prodajalca.  

 Proizvajalec Coletto ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo morebiti lahko povzorči 
uporaba drugih pripomočkov, neoddobrenih s strani proizvajalca.  

 Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neustrezne uporabe 
vozička. 
 

 

 
 



NAVODILA ZA UPORABO 
 

OGRODJE 
 
 SESTAVLJANJE OGRODJA 
Zloženi pokvir postavite na tla in pritrdite sprednja in zadnja kolesa. Sprostite transportno 
ključavnico na levi strani ogrodja (slika 16). S tem boste sprostili ročaj in ga lahk potegnete 
navzgor. »Kliki« signalizirajo pravilno montažo. Preverite, da so vsi zaklepni mehanizmi 
pravilno nameščeni. 
 
 ZLAGANJE OGRODJA 
Pred zlaganjem vozička odklenite sprednja kolesa! 
Sprostite zavoro otroškega vozička. Premaknite gumb za zaklepanje (ki se nahaja na sredini 
ročaja) na levo in hkrati pritisnite gumb za pregibanje, ki se nahaja pod ročajem (slika 1). 
Preložite naprej. Transportna ključavnica se samodejno zaklene. 
 

KOLESA 
 
 NAMEŠČANJE ZADNJIH KOLES 
Pred namestitvijo zadnjih koles, namestite del zadnje osi, pri čemer uporabite zadnji kolesi 
(slika 2).  
Pritisnite gumb za hitro sprostitev (slika 3). Vstavite kolo na gumb in spustite gumb. Poskusite 
povleci za kolesa, da se prepričate, ali so pravilno nameščena in se ne sprostijo. 
 DEMONTAŽA KOLES 
Pritisnite gumb za hitro sprostitev koles (slika 3) in povlecite kolesa.  
 NAMEŠČANJE SPREDNJIH KOLES 
Namestite kolesa na sprednje nosilce (slika 4). 
 »FIKSIRANJE« SPREDNJIH KOLES 
Premaknite ključavnico navzdol, dokler ne zaslišite »klik«. Če želite, da so sprednja kolesa 
spet vrtljiva za 360°, ključavnico potisnite nazaj gor. 
 ZAVORA 
Vedno, ko se ustavite, pritisnite na zavoro - navzdol (slika 6). Sprostite jo tako, da stopalko 
potisnite nazaj gor. 
 
 PODALJŠANJE STREHICE 
Strehico primite na sredini in jo nežno povlecite naprej navzdol, da jo podaljšate (slika 10). 
 MONTAŽA OPORE ZA ROKICE 
Vstavite oporo za rokice v luknje na obeh straneh vozička (slika 14a). Prepričajte se, da je 
opora pravilno nameščena. 
Za demontažo opore pritisnite gumb na vsaki strani (slika 14b).  
 NASTAVITEV HRBTNEGA NASLONJALA 
Stisnite nastavitveni mehanizem na hrbtni strani naslonjala in ga premaknite navzgor/navzdol 
po traku. Na ta način regulirate položaj (slika 15). Naslonjalo rahlo potisnite navzdol, da se 
prepričate, ali je mehanizem pravilno zaklenjen. 
 NASTAVITEV OPORE ZA NOGICE 
Opora je nastavljiva s pritiskom na gumb na obeh straneh opore (slika 16). 



 POKRIVALO ZA NOGICE 
Namestite pokrivalo za nogice in ga z »ježki« pritrdite na vsaki strani vozička. 
 DEŽNA PREVLEKA 
V primeru slabega vremena (dež, sneg) uporabite dežno prevleko za voziček. 
 

PRENAŠANJE VOZIČKA 
Če je možno, uporabite dvigalo. Če morate prehoditi stopnice ali druge ovire, morata voziček 
nesti vsaj 2 osebi. Tega ne počnite, če niste prepričani, da lahko z pomočnikom varno 
prenašate voziček. Med prenašanjem otrok ne sme imeti rok čez voziček. 
OPOZORILO! Vozička nikoli ne dvigujte tako, da bi ga prijeli za držalo za noge, oporo za 
roke, sedežno enoto ali strehico! 
 
 

DELI VOZIČKA 
1. gumb za varnostno zaklepanje in gumb za zlaganje vozička 
2. ročaj 
3. hrbtno naslonjalo 
4. mehanizem naslonjala 
5. opora za roke 
6. luknje za oporo za roke 
7. gumbi za demontažo opore za roke 
8. gumb za hitro demontažo koles 
9. zadnje kolo 
10. nosilec zadnjih koles 
11. zavora 
12. sprednje kolo 
13. gumb za zaklep sprednjih koles 
14. opora za noge 
15. gumbi za nastavitev naklona opore za noge 
16. varnostni zaklep 
17. 5-točkovni varnostni pas 
18. hrbtno naslonjalo 
19. prevleka vozička 
 
 

NEGA IN VZDRŽEVANJE  

Voziček je potrebno redno vzdrževati. Občasno se prepričajte, da so spoji in zložljivi deli še 
vedno v dobrem stanju. Če slišite škripanje, je potrebno voziček dodatno namazati. Vsa 
popravila naj izvaja samo pooblaščeni prodajalec. 
 
 

TKANINA 
 Voziček lahko umivate s hladno vodo in blagim detergentom. 
 Poskrbite, da pred umivanjem odstranite kovinski okvir. 
 Ne uporabljajte topil, jedkih ali abrazivnih čistilnih sredstev. 
 Da preprečite krčenje tkanine, pritrdite sedež na okvir, da se posuši. 



 Ne stiskajte, likajte ali sušite tkanine. 
 Če je potrebno sedežno prevleko zamenjati, uredite to pri pooblaščenem prodajalcu. 
 
 

PLASTIČNI/KOVINSKI DELI 
Očistite z blagim milom in toplo vodo. Ne smete odstraniti, razstaviti ali spremeniti katerega 
koli dela mehanizma za zlaganje ali zavore. 
 
 

NEGA KOLES 
Kolesa lahko očistite z vlažno krpo. Potrebno jih je do konca posušiti ali obrisati s suho krpo 
do suhega. 
 
 

SHRANJEVANJE 
 Močna sončna svetloba lahko zbledi sedežno tkanino in izsuši pnevmatike/plašč koles, 

zato je priporočljivo voziček shranjevati v notranjih prostorih. Ne shranjujte ga zunaj. 
 Pazite, da je voziček popolnoma suh, preden ga za dalj časa pospravite. 
 Voziček vedno shranite v suhem prostoru. 
 Voziček vedno shranite na varnem mestu (kjer se otroci ne morejo igrati z njim). 
 Ne postavljajte težkih predmetov na voziček. 
 Ne shranjujte vozička blizu neposrednega vira toplote, kot je radiator ali ogenj. 
 
 
 
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 
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