
NAVODILA ZA UPORABO 
 

OTROŠKI VOZIČEK BEXA 
BEXA FRESH 
 

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kas-
nejšo uporabo! 
 
Voziček je kompatibilen po standardu PN-EN 1888:2012. 
 
Čestitamo vam, da ste izbrali naš izdelek. Natančno preberite priročnik, da bo uporaba 
vozička čimbolj varna in udobna. 
 
Pred uporabo odstranite vse blokade. Če ne boste ravnali v skladu z navodili, lahko ogrozite 
varnost vašega otroka. 
 
Opozorilo! Nikoli ne puščajte otroka v vozičku samega brez nadzora. 
Opozorilo! Preden uporabite voziček, se prepričajte, da so vsi mehanizmi zablokirani. 
Opozorilo! Vedno uporabljajte varovalni sistem. 
Opozorilo! Pred zlaganjem ogrodja vedno odstranite globoko košaro, športni sedež ali 
lupinico/avtosedež. 
Opozorilo! Vedno uporabljajte vse varnostne pasove! 
Opozorilo! Če na ročaj postavite/obesite težko stvar, bo to vplivalo na stabilnost vozička in je 
lahko nevarno. 
Opozorilo! V globoko košaro ne dajajte dodatnih vzmetnic. 
Opozorilo! Ne dodajajte vzmetnic, debelejših od 30mm. 
Opozorilo! V športnem delu vedno uporabljajte varnostne pasove.  
Opozorilo! Voziček ne uporabljajte ob rolanju, kotalkanju ali ob teku. 
Opozorilo! Ne dovolite otroku, da se igra z vozičkom. 
Opozorilo! Novorojenčki se lahko prenašajo samo v ležečem položaju (globoka košara ali 
lupinica). 
Opozorilo! Nožna zavora mora biti vedno zablokirana, ko zlagate ogrodje in ko nameščate 
otroka v/iz vozička. 
Opozorilo! Avtosedež/lupinica ne more nadomestiti otroške postelje. Spečega otroka morate 
namestiti v globoko košaro ali posteljico. 
 

OPOZORILA 
 Globoka košara je primerna za otroka do rojstva do maksimalne teže 9 kg. 

 Globoka košara ni primerna za dojenčke, ki se že dvigujejo in vrtijo. 

 Voziček je namenjen izključno enemu otroku naenkrat. 

 Nikoli ne puščajte vozička z otrokom na neravni površini, tudi če je zavora zablokirana. 

 Ne uporabljajte vozička, če je katerikoli del poškodovan. 

 Pred sestavljanjem vozička se prepričajte, da vsi deli delujejo pravilno.  

 Pri razstavljanju in sestavljanju vozička se prepričajte, da je otrok na varni razdalji. 

 Pri upravljanju vozička se prepričajte, da se gibajoči elementi ne dotikajo nobenega 



dela telesa na otroku.  

 Ko se ustavite, vedno uporabite zavoro. 

 Uporabljajte le originalne dele vozička oz. dele, ki jih je proizvajalec priporočil. 

 Ko zapeljete na robnik/pločnik, privzdignite ogrodje. 

 Vozička ne uporabljajte na stopnicah. 

 Voziček hranite izven dosega otrok. 

 Starši ali skrbniki ste odgovorni za varnost vašega otroka. 

 Maksimalna obremenitev nakupovalne košare je 3 kilograme. Večja obremenitev 
lahko vpliva na stabilnost vozička. 

 Maksimalna obremenitev torbe je 1,5 kilograma.  
 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
1. Izdelek potrebuje redno vzdrževanje. 
2. Oblazinjenih delov ne jemljite iz vozička. Oblazinjene dele lahko očistite z mehko, 

vlažno gobico in z blagim čistilom. Pri popolnem ˝zmočenju˝ oblazinjenih delov se 
lahko impregnacija izgubi.  

3. Oblazinjenih delov ne perite v pralnem stroju. Vzmetnica ni pralna! 
4. Preverjajte kolesa ter redno očistite zemljo in pesek iz njih. 
5. Osi na kolesih je potrebno vsake 3 mesece namazati. Preden jih namažete, jih očistite.  
6. Osi in kolesa je potrebno redno čistiti, kadar so izpostavljena slani vodi, soli. Daljša 

izpostavljenost na slanih razmerah lahko povzroči rjavenje. 
7. Vozička ne izpostavljajte soncu, saj lahko barve zbledijo. 

 

I. SESTAVLJANJE IN ZLAGANJE OGRODJA 
Ogrodje pustite na tleh (slika 1) in držalo potegnite navzgor. Raztegujete tako dolgo, dokler se 
mehanizem ne zaskoči. Prestavite adapterje (slika 3). Nastavite si lahko tudi višino ročaja; na 
notranji strani ročaja pritisnite oba gumba in nastavite želeno višino (slika 4).  
Opozorilo! Pred uporabo se prepričajte, da je ogrodje pravilno sestavljeno. 
 
Pri zlaganju ogrodja najprej prestavite adapterje (slika 3), nato ročaj premaknite 
navzdol/navznoter (slika 5). Deblokirajte kolesa in pritisnite gumb/mehanizem, ki se nahaja 
na osrednjem delu ogrodja (slika 6). Ogrodje zložite čisto skupaj (slika 7, 8, 9). Da pridobite na 
prostoru, lahko snamete vsa štiri kolesa (slika 1). 
Opozorilo! Pred zlaganjem ogrodja odstranite globoko košaro/športni sedež/lupinico iz 
ogrodja. 
 

II. MONTAŽA IN DEMONTAŽA KOLES 
Ogrodje je sestavljeno iz: okvirja, 2x sprednje gel kolo (10 col), 2x zadnje gel kolo (12 col), 2x 
os za zadnje kolo (slika 2). 
Pri nameščanju sprednjih koles (slika 10) potisnite kolo z osjo v sprednje nosilce, da zaslišite 
klik (slika 11). Sprednja kolesa lahko zablokirate (gredo samo naravnost) z okroglim 
mehanizmom na sprednjih nosilcih (slika 12). Za demontažo sprednjih koles pritisnite gumb, 
ki se nahaja na notranji strani nosilca (slika 11). 
Za montažo zadnjih koles najprej namestite os v ogrodje (slika 13) in na os potisnite kolo; 
istočasno držite sredinski gumb na kolesu (slika 14). Za odstranitev zadnjih koles skupaj z osjo 
pritisnite gumb, ki se nahaja na spodnji strani centralne osi, zraven zavore (slika 15, 16). Kolo 



iz osi odstranite s pritiskom na sredinski gumb na kolesu (slika 14). 
Opozorilo! Osi je potrebno redno mazati. Pred uporabo se prepričajte, da so kolesa pravilno 
nameščena na ogrodje. 
 

III. NAKUPOVALNA KOŠARA 
Nakupovalno košaro z zadrgo na štirih mestih namestite na najnižje dele ogrodja (slika 17). 
 

IV. ZAVORA 
Ogrodje je opremljeno z zavoro. Da zablokirate zavoro, z nogo premaknete vzvod na desni 
strani ogrodja pri zadnjem kolesu (rdeč indikator) (slika 18, 19). Da sprostite zavoro, z nogo 
premaknete vzvod na desni strani pri zadnjem kolesu (zeleni indikator) (slika 20).  
Opozorilo! Ne premikajte ogrodja, kadar je zablokirano z zavoro. Na neravni površini vedno 
uporabite zavoro. 
 

V. MONTAŽA/DEMONTAŽA GLOBOKE KOŠARE 
Zapakirana košara je zložena. Pod vzmetnico v reže zataknite kovinske žice (slika 21). Ko je 
košara sestavljena, jo lahko namestite na ogrodje; adapterje na obeh straneh košare 
namestite na adapterje na ogrodju, da se zaskočijo (slika 22).  
Za demontažo košare iz ogrodja pritisnite gumba na obeh adapterjih na košari (slika 23) in jo 
dvignite navzgor. 
Globoko košaro lahko nameščate v obe smeri vožnje (slika 24).  
Premikate lahko tudi položaj strehice; pritisnite gumba na obeh straneh košare (slika 25, 26) 
in strehico potiskajte navzdol. Pod zadrgo na strehici je zračnik.  
Košara ima vzmetnico iz kokosovih vlaken in stransko oblogo, ki se z zadrgo namesti po 
notranjem delu košare (slika 27). Stranska obloga in obloga vzmetnice se lahko opereta. 
Vzmetnica ni pralna! Globoka košara ima tudi možnost regulacije hrbtišča (slika 28). Na 
nastavljanje hrbtišča vrtite gumb, ki se nahaja na zunanjem (spodnjem) delu košare (slika 29). 
Globoka košara ima tudi pokrivalo, ki se namesti z zadrgo in magnetki. 
Opozorilo! Pred uporabo se prepričajte, da je košara pravilno nameščena na ogrodje. 
 

VI. MONTAŽA/DEMONTAŽA LUPINICE/AVTOSEDEŽA 
Poleg vozička je možno kupiti tudi lupinico 0-13 kg. Lupinica se lahko namesti na ogrodje z 
dodatnimi adapterji; adapterje lupinice namestimo na adapterje ogrodja (slika 30). Ko sta 
nameščena oba adapterja za lupinico (slika 31), lahko namestimo še lupinico (slika 32).  
Za odstranitev lupinice iz adapterjev pritisnite gumba na lupinici, ki se nahajata pri ročaju in 
potegnite lupinico iz adapterjev. Za odstranitev adapterjev pritisnite gumb na notranji strani 
adapterja in ga potegnite iz ogrodja (slika 33). 
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