
 

 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

MOMI ŠPORTNI VOZIČEK ESTELLE 

 
Spoštovane stranke. 
 
Najlepša hvala za nakup otroškega vozička MoMi ESTELLE. Upamo, da bo kupljeni izdelek izpolnil 
vaša pričakovanja. 
Za dodatna vprašanja smo dosegljivi preko spletne strani www.momi.store ali na pooblaščenega 
prodajalca.  
Zaradi varnosti vašega otroka natančno preberite navodila za uporabo in upoštevajte njihova 
priporočila za varno uporabo izdelka. Oseba, ki sestavlja voziček, mora biti polnoletna oseba, ki bo 
vse sestavne dele izdelka uporabljala v skladu z navodili za uporabo in namenom uporabe, s tem bo 
preprečila poškodbe otroka. 

 
POMEMBNO! PROSIMO, POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA PRIHODNJE UPORABO! 
OPOZORILA! 

• Otroka nikoli ne pustite brez nadzora. 

• Pred uporabo se prepričajte, da so vse naprave za zaklepanje aktivirane. 

• Da bi se izognili poškodbam, poskrbite, da bo vašega otroka ni v bližini, ko boste ta izdelek 
razpirali ali zlagali. Ne pustite, da se vaš otrok igra z vozičkom. 

• Sedež vozička ni primeren za otroke, mlajše od 6 mesecev. 

• Vedno uporabljajte sistem za pritrjevanje. 

• Ta izdelek ni primeren za tek ali rolanje. 

• Pred uporabo preverite, ali so naprave za pritrditev sedeža pravilno nameščene. 

 
Izdelek je namenjen otrokom s težo/starostjo: od približno 6 mesecev do 15 kg. Izdelek je zasnovan 
za prevoz enega otroka naenkrat. 
Največja obremenitev košare je 2 kg. 
Zavore morajo biti blokirane, ko nameščate otroka v ali iz vozička. 
Vsaka dodatna obremenitev obešena na ročaje vozička, vpliva na njegovo stabilnost. 
Uporabljajte samo dele in dodatke, ki jih je dobavil ali priporočil proizvajalec. Izdelka ne 
postavljajte v bližino odprtega ognja ali drugih toplotnih virov. 
Vozička ne puščajte na pobočjih, kljub temu, da ste aktivirali zavoro. Redno preverjajte tehnično 
stanje vozička. 
Ne pustite, da se vaš otrok igra z vozičkom ali v njegovi bližini. 
Otroškega vozička ne uporabljajte na neravnih površinah, v bližini ognja ali drugih nevarnih mest. 
Ne uporabljajte vozička na stopnicah. Zložite voziček, preden se spustite ali povzpnete po 
stopnicah. Dodatna prtljaga v invalidskem vozičku lahko povzroči izgubo njegove stabilnosti. 
 
POMEMBNO: Vedno odstranite in zavrzite ves embalažni material, folijo, zaščitne elemente znotraj 
škatle, drugo plastiko in komponente, ki niso odobrene za uporabo s strani otrok. Otrok ne sme 
imeti dostopa do nobenih delov embalaže in plastike. 
 

SESTAVNI DELI VOZIČKA 
1. Strehica 
2. Gumb za preklo 

http://www.momi.store/


 

 

3. Potisni ročaj 
4. Zaklepni zapah 
5. Zaščitna palica 
6. Nastavljivo hrbtišče 
7. Opora za noge 
8. Zavora zadnjega kolesa 
9. Košara iz tekstila 
10. Zadnja kolesa 
11. Sprednja kolesa 

 
MONTAŽA VOZIČKA 
1. Da bi raztegnili voziček, odprite zapah (4) na strani vozička (slika 1). 
2. Primite potisni ročaj (3) in močno stresite voziček, da se razpre (slika 2). 
3. Voziček je pravilno razgrnjen, ko zaslišite značilen „klik". Pretresite voziček, da se prepričate, da 
je izdelek pravilno zložen in zaklenjen ter da se ne zloži sam (slika 3). 
4. Sprednja kolesa (11) imajo funkcijo hitre sprostitve, vzemite kolo in usmerite štrlečo konico proti 
luknji na sprednjem delu vozička. Postavite nosilec kolesa v luknjo in pritisnite navzdol. Povlecite 
navzdol in od strani do strani, da se prepričate, ali je kolo pravilno zaklenjeno. Enak postopek 
ponovite za drugem sprednjem kolesu (slika 4). 
5. Zadnja kolesa (10) so nameščena na enak način kot sprednja kolesa. Sledite koraku št. 4 (slika št. 
4 in 5). 
6. Če želite namestiti varnostni ročaj (5), ga primite z obema rokama in poravnajte s konektorji na 
obeh straneh vozička. Pritisnite nosilce v priključke, dokler ne zaslišite klika. Povlecite naglavni trak, 
da se prepričate, ali je pravilno nameščen (slika 6). 

 
LASTNOSTI VOZIČKA 
1. Če želite prilagoditi naslon za noge (7), pritisnite oba gumba za nastavitev pod naslonom za noge 
(slika 7 in 8). 
2. Naslonjalo vozička (6) je mogoče nastaviti v različne položaje, odvisno od trenutnih potreb. Za 
nastavitev naslonjala v sedeči položaj stisnite gumb na zadnji strani naslonjala in ga potisnite 
navzgor proti naslonjalu. Za nastavitev naslonjala v ležeči položaj stisnite gumb za nastavitev in ga 
povlecite navzdol ob naslonjalo (slika 9 in 10). 
3. Ko je zavora (8) na zadnjih kolesih takšna, kot je prikazano na sliki 11, pomeni, da ni blokirana. Če 
želite blokirati kolesa, pritisnite zavoro z nogo in jo nastavite v položaj, prikazan na sliki 12.  
4. Nadstrešek (1) je mogoče po potrebi nastaviti v številne različne položaje. Če želite strešico 
zložiti, primite sprednji del pokrivala in ga potisnite proti potisnemu ročaju. Za odpiranje strehe 
naredite ravno obratno, povlecite rob strehe v nasprotni smeri od ročaja. Strehico lahko povečate 
za dodaten del tako, da odpnete zadrgo in strehico povlečete naprej. Če želite zapreti zadrgo in 
zmanjšati površino senčnika, ga najprej zložite navzdol tako, da potisnete proti potisnemu ročaju 
(slika 13 in 14). 

 
SESTAVLJANJE VOZIČKA 
1. Pred sestavljanjem vozička, vedno zložite streho (slika 15). 
2. Če želite voziček zložiti, sprostite obe ključavnici na potisnem ročaju (3). Povlecite preklopni 
gumb (2) na vrhu potisnega ročaja v levo in hkrati pritisnite gumb pod potisnim ročajem. Ko 
sprostite ključavnico, potisnite ročaj navzdol, voziček se bo zložil in zaklepni zapah se bo samodejno 
zaklenil (slika 16 in 17). 
3. Za lažji transport vozička izvlecite vlečni drog pod oporo za noge (slika 18 in 19). 

 



 

 

NAVODILA ZA UPORABO VARNOSTNEGA PASU 

Izdelek je opremljen s 5-točkovnimi varnostnim pasom. Za pripenjanje varnostnih pasov namestite 
obe zaponki naramnic v zaponko mednožnega pasu. Pritisnite navzdol in se prepričajte, da so 
pravilno pritrjeni. 
Za odpenjanje varnostnih pasov pritisnite gumb na zaponki mednožnega pasu (slika 20 in 21). 
Trakove je mogoče nastaviti (slika 22), da otroka pravilno namestite, vendar pazite, da otrok ni 
premočno stisnjen in lahko prosto diha. Pri pripenjanju varnostnih pasov pazite, da otrokove roke 
niso v bližini zaponke. 
Vedno uporabljajte sistem zapenjanja. 

 
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
Občasno preverite tehnično stanje vozička glede poškodb ali manjkajočih delov. Nehajte 
uporabljati invalidski voziček, če kateri koli del manjka ali je poškodovan. 
Izdelek očistite z vlažno krpo z blago milno raztopino. 
Če je bil okvir izdelka izpostavljen raztopini soli, izdelek čim prej očistite z vlažno krpo z milno 
raztopino. 
Če je voziček moker, ga pustite razgrnjenega, dokler se ne posuši, da preprečite nastanek plesni. 
Otroškega vozička nikoli ne puščajte v vlažnem ali vročem okolju. 

 
 

Proizvajalec:                                                   Uvoznik: 
TELFORCEONE S.A.                                                  AR-AL NET d.o.o. 
ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław                                    Kranjčeva 22, 9220 Lendava 
Tel. +48 57 179 75 03                                      Tel. +386 51 219 853 
wsparcie@momi.pl                                                                                          info@trgovina-junior.si 
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