
NAVODILA ZA UPORABO 
 
ŠPORTNI VOZIČEK COLIBRO NOVEL 
 
Pozorno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo. 

 
OPOZORILO! Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora. 
OPOZORILO! Vedno uporabljajte varnostne pasove. 
OPOZORILO! V voziček ne nameščajte dodatne vzmetnice. 
OPOZORILO! Pred uporabo izdelka se prepričajte, da so vsi mehanizmi pravilno nameščeni. 
OPOZORILO! Mednožni pas vedno uporabljajte skupaj z bočnim pasom. 
OPOZORILO! Vsaka dodatna obremenitev (torba, vreča) na ročaju vozička lahko vpliva na njegovo 
stabilnost. 
OPOZORILO! Izdelek ni namenjen rolanju ali teku. 
OPOZORILO! Voziček lahko uporablja samo en otrok naenkrat. 
OPOZORILO! Voziček je namenjen otrokom od 6. meseca starosti naprej in do teže 15 kg. 
OPOZORILO! Vozička z otrokom ne puščajte na nobene pobočju, tudi če je zavora aktivirana. 
OPOZORILO! Vozička ne uporabljajte, če je kakšna komponenta poškodovana. 
OPOZORILO! Med sestavljanjem in zlaganjem vozička se prepričajte, da je otrok na varni razdalji. 
OPOZORILO! Ko delate kakršnekoli prilagoditve na vozičku, se prepričajte, da premični deli niso 
preblizu otrokovega telesa. 
OPOZORILO! Ko se ustavite, vedno aktivirajte zavoro. 
OPOZORILO! Največja dovoljena obremenitev nakupovalne košare je 3 kg. 
OPOZORILO! Največja dovoljena obremenitev morebitne torbe na vozičku je 2 kg.  
OPOZORILO! Uporabljajte samo rezervne nadomestne dele, odobrene s strani proizvajalca. 
OPOZORILO! Kadar zapeljete na pločnik ali čez kakšno oviro, je potrebno sprednja kolesa privzdig-
niti. 
OPOZORILO! Otroškega vozička ne vozite po stopnicah. 
OPOZORILO! Voziček hranite izven dosega otrok.  
 

SESTAVLJANJE VOZIČKA 
Za odpiranje vozička sprostite samodejno zaklepanje (slika 1) in za ročaj povlecite voziček navzgor, 
da se popolnoma odpre (slika 2a, 2b). Prepričajte se, da je voziček popolnoma odprt.  
 

NAMEŠČANJE IN ODSTRANITEV KOLES 
Za namestitev zadnjih koles potisnite os v nosilce na ogrodju (slika 3). Za odstranitev kolesa stisnite 
kovinski gumbek pod nosilcem na ogrodju in izvlecite kolo (slika 4). 
Za namestitev sprednjih koles potisnite os v nosilce na sprednjem delu ogrodja (slika 5). Za odstra-
nitev kolesa pritisnite kovinski gumbek ob strani nosilca na ogrodju in izvlecite kolo (slika 6). 
Pred uporabo se prepričajte, da so kolesa pravilno nameščena! 
 

SISTEM VRTJIVIH SPREDNJIH KOLES 
Voziček ima sistem vrtljivih sprednjih koles z možnostjo zaklepanja pri premikanju naravnost na-
prej. Če želite zakleniti sprednja kolesa, kolo postavite v pravilni položaj (poravnano nazaj) in gumb 
na nosilcu sprednjega kolesa potisnite navzdol. Če želite, da so sprednja kolesa spet vrtljiva, gumb 
potisnite navzgor (slika 7).  



ZAVORA 
Voziček je opremljen z zavornim sistemom. Če želite aktivirati zavoro, pritisnite stopalko pri zad-
njem desnem kolesu navzdol (slika 8). Za sprostitev zavore stopalko potisnite navzgor (slika 9).  
Zavornega sistema ne uporabljajte za upočasnitev vozička! Zavoro lahko aktivirate le, ko voziček 
stoji na mestu. Otroka v vozičku nikoli ne puščajte samega, tudi če je zavora aktivirana. 
 

NASTAVITEV NASLONA/HRBTIŠČA 
Položaj naslona se nastavlja s trakom in zaponko. Za spuščanje naslona stisnite gumb na sponki in 
ga potegnite dol (slika 10). Za dvig naslonjala stisnite gumb na sponki in povlecite trak (slika 11).  
 

NASTAVITEV NASLONA ZA NOGE 
Naslon za noge lahko nastavite v dva položaja, vodoravno in pod kotom. Če želite nastaviti v vodo-
ravni položaj, dvignite naslon za noge in izvlecite kovinsko podporo (slika 12). Za nastavitev v sedeči 
položaj potisnite kovinsko podporo v smeri, kot kaže puščica (slika 13). 
Naslon za noge je zasnovan tako, da podpira otroška stopala. Če je otrok v sedečem položaju, je 
potrebno tudi oporo za noge nastaviti v sedeči položaj.  
 

VARNOSTNI PAS 
Ko nameščate 5-točkovni varnostni pas, povežite ramenske pasove z bočnimi pasovi in jih nato 
spnite v centralno zaponko (slika 14). Prilagodite vse pasove tako, da se tesno (ne pretesno) prile-
gajo otrokovemu telesu. Za odpiranje pasu pritisnite gumb na centralni zaponki (slika 15).  
 

OPORA ZA ROKE 
Voziček je opremljen z oporo za roke. Za namestitev pritrdite zaskočne zanke v reže na ogrodju vo-
zička (slika 16). Za odstranitev opore pritisnite gumbe na ročaju in izvlecite (slika 17). Opora za roke 
je lahko ob zlaganju vozička nameščena.  
Opora za roke ne preprečuje morebitnega padca otroka iz vozička. Uporaba opore za roke ne 
izključuje uporabe 5-točkovnega varnostnega pasu. 
 

ZLAGANJE VOZIČKA 
Najprej potisnite gumb A na ročaju na levo stran, nato stisnite gumb B (slika 18) in potisnite voziček 
naprej, dokler ni popolnoma zložen (slika 19). 
 

VZDRŽEVANJE IN NEGA 
Voziček zahteva redno vzdrževanje.  

• Kovinske elemente lahko čistite z blagim detergentom. Ko obrišete z mokro krpo, obrišite še 
s suho, da preprečite korozijo. 

• Oblazinjenje lahko čistite z vlažno krpo in nežnim pralnim sredstvom. Ko je oblazinjenje oči-
ščeno, ga posušite tako, da ga obesite na mestu, ki ni izpostavljeno direktni sončni svetlobi. 

• Oblazinjenja ne perite v pralnem stroju, ne sušite v sušilnem stroju. Ne namakajte. Oblazi-
njenje vsebuje strukturno porabljene elemente (ojačitve, polnilo).  

• Ne uporabljajte belila. Uporabljajte samo blage detergente.  

• Če se voziček zmoči, kovinske dele obrišite do suhega in vozička ne zlagajte - pustite ga raz-
prtega v dobro prezračevanem prostoru.  

• Izdelka ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi za dalj časa, saj se plastični elementi lahko 
poškodujejo in oblazinjenje razbarva. 

• Gibljive dele je potrebno občasno očistiti in namazati z mazivnimi sredstvi, npr. WD-40. 

• Vse elemente vozička redno preverjajte. 



• Pesek, sol in drugi onesnaževalci morajo biti redno očiščeni iz vozička. Na izpostavljenih me-
stih za vdor peska ne uporabite maziva. 

• Izogibajte se stiku s slano vodo. 
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