
NAVODILA ZA UPORABO 
 

OTROŠKI VOZIČEK ANEX E TYPE 
 

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

OPOZORILA 
 Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora. 
 Pred uporabo preverite, da so vsi mehanizmi pravilno pritrjeni in zaklenjeni. 
 Voziček lahko postane nestabilen, če je na ročaj ogrodja / na hrbtno stran športnega 

dela/ kjerkoli na strani vozička pritrjena kakšna dodatna teža. 
 Ni priporočljivo, da polagate dodatno vzmetnico v košaro. Maksimalna višina vzmetnice 

je 3 cm. 
 Izdelek je primeren za otroka, ki še ne more sedeti brez pomoči, se ne obrača na rokah 

in kolenih. Največja dovoljena teža otroka je 9 kg - v primeru prenašanja v košari. 
 V košari je prepovedano prenašati otroka, če jo držite pod strehico.  
 Priporočljivo je, da je košara na ogrodju nameščena tako, da je otrok obrnjen proti 

mami. 
 Športni sedež je primerna za uporabo od rojstva. Uporabite najbolj nagnjen položaj za 

novorojenčka. 
 Ko je otrok v športnem delu, vedno uporabite varnostne pasove (oba ramenska in 

mednožnega). 
 Varnostne pasove uporabite takrat, ko otrok zna sedeti brez vaše pomoči. 
 Izognite se resnim poškodbam zaradi padca ali zdrsa. Vedno uporabite varnostne paso-

ve. 
 Izdelek ni namenjen za rolanje ali tekanje. 
 Ne dovolite otroku, da se igra z vozičkom. 
 Med razstavljanjem in sestavljanjem vozička se prepričajte, da je otrok na varnostni 

razdalji. 
 Pred samo uporabo se prepričajte, ali so vsi deli pravilno nameščeni. 
 Otrok lahko zdrsne v odprtine za noge in se zaduši. Nikoli ne uporabljajte v ležečem 

položaju, v kolikor varnostni pas ni pravilno pritrjen. 
 Vozička ne dvigajte za ročaj pri športnem delu, ni ročaj za nošenje. 
 
 

OPOZORILA 
Pred uporabo vozička natančno preberite navodila za uporabo. 
 Neupoštevanje navodil uporabe vozička lahko ogroža varnost vašega otroka. 
 Voziček je namenjen uporabi enega otroka naenkrat. 
 Voziček se ne sme uporabljati za prevoz več otrok hkrati. 
 Voziček je namenjen otrokom od 0 do 36 mesecev starosti oz. do 15 kg. 
 Lupinica/avtosedež se lahko uporablja od 0-13 kg otrokove teže. Primerna je za dojenjčke, 

ki ne sedijo brez pomoči, se ne obračajo. 



 Če se lupinica uporablja na ogrodju, se je potrebno zavedati, da lupinica ne nadomesti 
zibelke ali postelje; če otrok zaspi, ga je treba prestaviti v posteljico. 

 Nikoli ne puščajte otroka v vozičku samega na neravni površini, tudi če je zavora zabloki-
rana. 

 Uporabite nožno zavoro, medtem ko nameščate otroka v voziček. 
 Prepovedano je uporabljati voziček, če je katerikoli del poškodovan ali ne deluje pravilno. 
 Pred montažo in uporabo vozička se prepričajte, da so vsi njegovi deli brezhibni. 
 Ko nastavljate voziček, se prepričajte, da se gibljivi deli ne dotikajo otroškega telesa. 
 Uporaba zavore ob vsakem postanku je obvezna. 
 Največja masa, naložena v držalu za skodelico, je 0,5 kg; Maksimalna obremenitev torbe 

/nahrbtnika je 1 kg. Največja obremenitev žepa je 0,5 kg. Največja obremenitev nakupo-
valne košare je 5 kg. 

 Težki predmeti nameščeni na voziček lahko povzročijo nestabilnost vozička. Prekomerna 
teža lahko povzroči nevarno nestabilno stanje. 

 Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril proizvajalec. 
 Uporabite samo rezervne dele, ki jih dobite pri proizvajalcu. 
 Dvignite sprednja kolesa vašega vozička, če je potrebno prečkati rob pločnika ali stopnico. 
 Uporaba vozička na stopnicah ni priporočljiva. Ne uporabljajte vozička na stopnicah, ka-

dar je v njem otrok. 
 Na M/type ogrodju lahko uporabljate le M/type globoko košaro in M/type športni sedež 

ter Anex lupinico. 
 Voziček hranite izven dosega otrok. 
 Ne uporabljajte lupinice na ogrodju dalj časa. Otroka postavite v udoben in prostoren 

prostor za spanje, nosilko ali posteljo. 
 
 

POSTOPKI PRED UPORABO 
 
SESTAVLJANJE - RAZSTAVLJANJE VOZIČKA 
Odpakirajte ogrodje in ga položite vodoravno na tla (slika 1). Sprostite ročico za nenamerno 
zlaganje ogrodja (slika 2). Ogrodje potegnite navzgor, dokler ni zravnano in sistem zavarovan - 
slišati morate ˝klik˝ (slika 3, 4). Za zlaganje ogrodja stisnite gumb, ki se nahaja na desni ročici 
ogrodja. Nato hkrati potegnite ročici na obeh straneh ogrodja (slika 5). Nežno potiskajte 
ogrodje navdol proti tlom, da bo v isti poziciji kot na začetku sestavljanja (slika 1). Za prepro-
sto in učinkovito uporabo se lahko ogrodje zloži skupaj s športnim delom, ne da bi ga vzeli 
športni del iz ogrodja. Športni del mora biti obrnjen v smer stopala v najnižjem položaju, 
streha zložena in ročaj vozička obrnjen navzdol (slika 6). 
 

NASTAVITEV VIŠINE ROČAJA 
Hkrati pritisnite okrogle gumbe, ki so nameščeni na vzporedno na obeh straneh ročaja (slika 
7). Nastavite si najudobnejši položaj. 
 

MONTAŽA - DEMONTAŽA ZADNJIH KOLES 
Pred montažo kolesa najprej vstavite kovinsko os (da slišite določen zvok) (slika 8). Kolo 
namestite na os, nato jo rahlo izvlecite, dokler ne slišite značilnega klika (slika 9). Kolo lahko 
odstranite z in brez osi. Pritisnite gumb na dnu okvirja, da odstranite kolo z osjo (slika 10). 



Če želite odstraniti kolo brez osi, pritisnite gumb sredini kolesa in ga povlecite vzdolž osi 
dokler ni popolnoma izklopljen. 
 

MONTAŽA - DEMONTAŽA PREDNJIH VRTLJIVIH KOLES, MOŽNOST FIKSIRANJA 
K ogrodju spadata dve sprednji kolesi, ki se vrtita za 360°. Za namestitev kolesa mora biti na-
meščena os kolesa v ustreznem položaju na ogrodju in jo potisniti navzgor, dokler sistem ni 
fiksiran (slika 11). Za odstranitev kolesa pritisnite gumb. Kolo se samodejno izključi (slika 12). 
Če želite vrtljivo kolo fiksirati, pritisnite gumb nad kolesom (slika 13). Kolesa lahko zaklenete 
tudi s roko in nogo. 
 

ZAVORA 
Voziček je opremljen s parkirno nožno zavoro, ki fiksira zadnja kolesa (slika 14). Za ustavitev 
vozička, pritisnite na pedal, ki blokira zadnji del koles (slika 14). Za nadaljevanje vožnje vrnite 
pedal v prvotni položaj (slika 14). 
 

BLAŽENJE SUNKOV 
Voziček ima sistem vzmetenja, absorbiranje udarcev oz. regulirano blaženje udarcev, za iz-
boljšanje udobja vašega otroka. 
 

KOŠARA 
Za namestitev košare na ogrodje vstavite adapterje na košari na adapterje, ki se nahajajo na 
ogrodju, na notranji strani (slika 15). Pri namestitvi košare se adapterji blokirajo samodejno. 
Če želite odstraniti globoko košaro, pritisnite gumbe na vsaki strani posebej in jo dvignite 
(slika 15). Če je potrebno, se lahko notranji del košare odstrani in opere. Odstranite kokosovo 
blazino (ni pralna), odstranite obrobo z odprtjem dveh zadrg in pritrdilnimi elementi (slika 
16). Košara je opremljena tudi s prezračevalnim sistemom, ki ga je mogoče prilagoditi na dnu 
košare (slika 17). Za nastavitev prezračevalnega sistema preklopite v ustrezni način (vklop / 
izklop). 
 

STREHA IN POKRIVALO GLOBOKE KOŠARE 
Globoka košara ima priročno nastavljivo strehico, ki otroka ščiti pred soncem, vetrom, sne-
gom in dežjem. Položaj strehice se nastavlja z mehanizmom. Za premikanje strehice vam ni 
treba pritisniti gumbov na obeh straneh hkrati. Vse, kar morate narediti je, da najprej do kon-
ca stisnete gumb na eni strani - slišati morate določen zvok - in isto naredite še z gumbom na 
drugi strani. Nato lahko premikate strehico z eno roko (slika 18). Ko želite raztegniti strehico, 
je samo potegnete navzgor; ko je popolnoma raztegnjena, se mehanizem zaklene. Globoka 
košara ima ročaj za lažje prenašanje (slika 19). Globoka košara ima tudi pokrivalo za nogice, ki 
se na košaro pritrdi z zadrgo in magneti na obeh straneh (slika 20). Na strehi globoke košare 
je tudi zračnik; odpre se z zadrgo (slika 21). H kompletu spada tudi zaščitna mrežica proti mr-
česu - komarnik (slika 22). Prav tako v kompletu najdete še dežno pokrivalo (slika 23), ki jo 
lahko namestite na košaro in na športni sedež (slika 24). 
 

ŠPORTNI DEL 
Športni sedež namestite v nosilce adapterjev na ogrodju, ki se nahajajo na notranji strani 
ogrodja (slika 25). Adapterji se blokirajo samodejno. Vozite ga lahko v obe smeri vožnje: obr-
njeno v smer potovanja in “obrnjeno proti mamici”. Ima možnost odstranitve tekstilnega dela 



iz sedeža in ga oprati. To storite tako, da razstavite tekstilni komplet, s plastično podlago, s 
previdnim odpiranjem vseh pritrdilnih gumbov in odstranjevanjem varnostnih pasovov. Za 
odstranitev športnega dela iz ogrodja pritisnite gumb na vsaki strani posebej in ga dvignite 
(slika 25). Športni del ima možnost prilagodite višine hrbtišča s pomočjo ročaja na zadnji stra-
ni športnega dela (slika 26). 
 

STREHA IN POKRIVALO ŠPORTNEGA DELA 
Športni sedež ima priročno zložljivo strehico, ki otroka ščiti pred soncem, vetrom, snegom in 
dežjem. Za nastavitev strehice nastavite sedež nazaj s pomočjo gumba (slika 37) in vstavite  
trakove strehice v korelacijske točke na regulatorju, dokler ne zaslišite zvoka ‘klik’ (slika 38). 
Za odstranitev strehice, morate se rahlo pritisniti na gumb fiksirne trakove na sedežu, dokler 
se trak popolnoma ne izvleče (slika 37), iztaknite iz sedeža in nato odklopite strehico iz dveh 
gumbov na hrbtni strani (slika 27). Položaj strehice se nastavi s pomikom naprej in nazaj (slika 
30). Športni del ima zračnik. Odprite zadrgo, obrnite zgornji del in dvignite streho (slika 28). 
Športni del je opremljen tudi s pokrivalom za nogice, ki se lahko pritrdi na notranjo stran   
športnega dela in na sredino ročaja s pomočjo gumbov (slika 29). 
 

OPORA ZA NOGICE 
Za nastavitev opore za nogice na željeno višino stisnite gumbke na obeh straneh in nastavite 
želeno višino (slika 30). Oporo za nogice lahko dvignite, ne da bi pritisnili gumbe. 
 

VARNOSTNA OPORA ZA ROKE 
Vsak športni del ima varnostno oporo za rokice, ki preprečuje, da bi otrok padel iz vozička. 
Oporo pritrdite tako, da jo vstavite v zaskočne mehanizme, nameščene na obeh straneh 
športnega dela (slika 31).  Za odstranitev opore pritisnite gumbe in rahlo potegnite oporo 
navzgor/navzven (slika 31). Oporo lahko odstranite le na eni strani, drugo stran pustite pritr-
jeno. 
 

VARNOSTNI PASOVI 
Športni del je opremljen s 5-točkovnim varnostnim pasom. Da zaščitite otroka z varnostnim 
pasom, vstavite varnostni pas v držalo in zategnite pasove (slika 32). Nastavljate lahko tudi 
dolžino varnostnih pasov. Za odpenjanje pasov pritisnite gumb in odstranite pasove iz cen-
tralne sponke (slika 32).  
 

OTROŠKI VARNOSTNI SEDEŽ - LUPINICA 
Na ogrodje vozička lahko namestite otroški varnostni sedež - lupinico. Priloženi so adapterji 
po meri (slika 33). Za zagotovitev varnosti otroka vstavite adapterje v žepke na ogrodju (slika 
33) in nato pritrdite (slika 33). Adapterji se blokirajo samodejno. Za odstranitev adapterjev iz 
ogrodja, pritisnite gumb na adapterjih (slika 34). Varnostni sedež vzamete iz adapterjev tako, 
da na obeh straneh potisnite gumbe pod tekstilom strani sedeža (slika 35). Ročaj lupinice 
premikate tako, da hkrati pritisnete rdeče gumbe na obeh straneh in se prilagodi zahtevane-
mu položaj. Varnostni sedež lahko namestite v avto s standardnimi avtomobilskimi varnost-
nimi pasovi in z pomočjo sistema ISOFIX. Prosimo, da pozorno preberete navodila za uporabo 
varnostnega sedeža. 

 
 



NAMESTITEV DODATKOV NA OKVIR 
Okvir je opremljen s posebnim pritrditvenim sistemom za blagovno znamko imenovano TM 
Anex. V komplet vozička je že vključena nakupovalna torba, ki je pritrjena na spodnji del 
ogrodja z zadrgami (slika 36) in nahrbtnik za starše. Na voziček  lahko namestite druge dodat-
ke. 
 

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 
Poskrbite, da je voziček čist in suh (tako prevleka kot ogrodje). Če je voziček umazan ali mo-
ker, očistite kovinske dele suho krpo in posušite. Izogibajte se umazaniji (pesek, prah itd.). 
Očistite umazanijo iz vozička takoj, ko bo možno. Prosimo, upoštevajte, da če tega ne storite, 
izdelek lahko preneha delovati delno ali v celoti. 
 
Prevleke vozička očistite z mokro krpo in nežnim detergentom.  
 
Barva materialov in tekstila lahko bledi ob izpostavljeni sončni svetlobi dalj časa. Raven obra-
be koles je treba nadzorovati; iz koles je treba očistiti umazanijo. Pri napihljivih kolesih vzdr-
žujemo tlak pri 0,8 bar. Poleg tega obstaja osem krogličnih ležajev v vozičku (2 v vsakem kole-
su), ki jih je potrebno redno mazati in zaščititi pred umazanijo in dežjem. V primeru, da pride-
jo te  snovi v stik s kolesom, kroglične ležaje očistite, posušite in namastite z več kapljicami 
olja. Vsako razlitje olja je treba obrisati suho krpo. 
 
 
 
Dobavitelj: 
Ideo Group Spolka z.o.o. 
Al. Solidarnosci 117, lok. 815 
00-140 Warszawa, Polska 
Tel: +48 22 298 58 88 
E-mail: office@ideogroup.eu 
www.anexbaby.com 
 
Uvoznik: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva 22 
9220 Lendava 
Tel. +386 51 219 853 
info@trgovina-junior.si 
 
Prodajalec: 
Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p., 
Plač 24a 
2201 Zg. Kungota 
splet@trgovina-junior.si 
www.trgovina-junior.si 
 
 

 

mailto:office@ideogroup.eu
mailto:office@ideogroup.eu
mailto:info@trgovina-junior.si
mailto:splet@trgovina-junior.si
http://www.trgovina-junior.si/

