
Spoštovani starši, uporabniki otroških vozičkov! 

Zavedati se je treba, da je otroški voziček kot osebni avtomobil, ki potrebuje tudi določeno 

vzdrževanje. Le s pravilnim in rednim vzdrževanjem se lahko podaljša njegova življenjska doba.  

Včasih pa se, kljub upoštevanju vseh priporočil,  lahko pojavijo določene nevšečnosti, ki jih lahko 

odpravite tudi sami.  

Poglejte, kako. 

Navodila za odpravljanje napak na OGRODJU/OHIŠJU VOZIČKA 

TEŽAVA VZROK PREDLOG 
Ogrodje se ne zloži. Ročica je zaskočila.  Poskusite istočasno 

potegniti obe ročici proti 
sebi in ogrodje potisniti 
navzdol. 

Varnostni zatič na ogrodju se ne zaskoči. Niste odstranili zadnja 
kolesa/prednja se niso 
zložila pod ogrodje.  

Po zložitvi ogrodja ostranite 
prednja in zadnja kolesa. 

Ogrodje je začelo rjaveti. Po vožnji na mokri 
površini/dotik alu ogrodja, 
je ogrodje ostalo mokro.  

Po uporabi vozička na mokri 
površini voziček vedno 
obrišite do suhega. Velja 
tudi za kovinske dele (vijaki, 
kovinska zakovica).  

Varnostna zavora ne deluje. Voziček je bil v 
zablokiranem stanju 
potisnjen naprej in je 
prišlo do zvitja plastičnega 
zavornega dela.  

Preverite, ali so plastični del 
zviti/ali so odpadli  in 
kontaktirajte prodajalca. 

Sprednja kolesa se ne obračajo tekoče.  V ležaju se je nabrala 
umazanija/vijak na nosilcu 
je preveč zatesnjen. 

Očistite kolo in nosilec 
kolesa, zrahljajte 
vijak/matico. 

Sprednja kolesa se (občasno) tresejo. 

 

Sprednja kolesa niso bila 
blokirana pri vožnji na 
neravni, makadamski 
površini. 

Ob dotiku koles z 
makadamsko, neravno 
površino VEDNO fiksirajte 
prednja kolesa.  
Tresenje se odpravi z 
mazivnim 
sredstvom/zamenjavo delov 
na nosilcu koles 
(kontaktirajte prodajalca). 

Barva na ogrodju se lušči. Ogrodje  je bilo pri 
zlaganju/uporabi 
izpostavljeno udarcu. 

Bodite pozorni na pri 
zlaganju ogrodja, ogrodje 
zlagajte na površini, ki ne 
more oškodovati ogrodja. 
Ne nalagajte dodatne 
obremenitve na ogrodju pri 
shranjevanju. 

Zadnja kolesa se vrtijo v osmico. V primeru napihljivih 
koles: preveč napolnjena 

Središče kolesa, bodisi 
napihljivih, bodisi gel so 



 

zračnica. 
V primeru gel/napihljivih 
koles: prevelika 
obremenitev.  
 

narejena iz trpežne plastike, 
ki daje občutek vrtenja v 
osmico. Gre zgolj za optično 
prevaro.  

Zadnja kolesa ni mogoče montirati na 
ogrodje. 

Osovna palica je narobe 
obrnjena.  

Preveri, ali je osovna palica 
obrnjena pravilno. Kolesa 
namestite z večjo močjo. 

 

 

 

Navodila za odpravljanje napak na GLOBOKI KOŠARI VOZIČKA 

TEŽAVA VZROK PREDLOG 
Vzmetnica v globoki košari se je 
skrčila. 

Oprali ste vzmetnico. Vzmetnica ni pralna.   

Obroba v globoki košari se je 
skrčila. 

Obroba je bila oprana na višji 
dovoljeni pralni moči kot je 
priporočljivo.  

Obroba je pralna le ročno, v 
mrzli vodi (ročno pranje max. 
30°C).  

Streha globoke košare se ne 
premakne/strehe se ne da 
fiksirati. 

Gumb za regulacijo se je 
poškodoval.  

Gumb za regulacijo strehe je 
potrebno pritisniti istočasno na 
obeh straneh. V primeru 
poškodbe kontatirajte 
prodajalca. 

Gumb za regulacijo hrbtišča v 
globoki košari ne deluje. 

Gumb za regulacijo se je 
poškodoval. 

Gum pritisnite proti dnu 
globoke košare in šele nato ga 
obrnite v izbrano regulacijsko 
stopnjo. V primeru poškodbe 
kontaktirajte prodajalca. 

Po namestitvi košare na 
adapter ogrodja le-ta ne klikne.  

Košara ni pravilno nameščena.  
Adapter je zaskočil. 

Globoko košaro potisnite bolj 
sunkovito na ogrodje. Adapter 
namažite z mazivnim 
sredstvom. 

Material globoke košare je 
zbledel/spremenil barvo. 
Eko usnje je popokalo. 

Material je bil izpostavljen 
soncu.  
 

Otroški vozičke nikoli ne 
postavljajte neposredno 
sončnim žarkom. Eko usnje 
zaščitite sredstvi za eko usnje. 

 

Navodila za odpravljanje napak na ŠPORTNI ENOTI VOZIČKA 

TEŽAVA VZROK PREDLOG 
Otrok zdrsne s sedišča.  Športna enota je še prevelika. Športna enota se uporablja od 

otrokovega 6. meseca dalje. Ne 
uporabljajte enote pri mlajšem 
otroku.  

Hrbtišče se ne zaskoči v izbran 
položaj. 

Ročica/zobniki so poškodovani. Pri regulaciji hrbtišča ročico 
vedno potegnite proti sebi in 



šele nato zamenjajte položaj 
hrbtnega dela.  

Notranja podloga se je skrčila. Podloga je bila oprana na višji 
dovoljeni moči kot je to 
priporočljivo.  

Podloga je pralna le ročno oz. z 
ročnim pranjem v pralnem 
stroju (max. 305 C). 

 

Če kljub upoštevanim navodilom za odpravljanje napak izdelek ne deluje primerno, se obrnite na nas.  

 


