
NAVODILA ZA UPORABO 
 

OTROŠKI VOZIČEK RIKO 
RIKO RIKO BRANO, BRANO ECCO, MONDO ECCO, NANO, NANO FLOWER 
 

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

KAKO RAZPRETI VOZIČEK? 
Voziček položite na tla (slika 1) in z energičnim gibom potegnite za ročaj vozička, dokler 
mehanizem vozička ne zaskoči (zaslišite »klik«, slika 2 in 3). 
POZOR: Preden bi voziček uporabili, se prepričajte, da je le-ta pravilno razprt.  
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA KOLES 
Za demontažo zadnjih koles pritisnite na gumb, ki ga najdete na sredini gume (slika 4) in 
odstranite kolo (slika 5). Za ponovno montažo pritisnite na gumb na sredini gume in 
namestite nazaj na os , dokler ne zaskoči. 
POZOR: Preden bi voziček uporabili, se prepričajte, da so kolesa pravilno nameščena. 
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREDNJIH KOLES 
Za namestitev prednjih koles pritisnite kolesa na sprednjo os (najdete na ogrodju vozička) do 
»klika« (slika 6). Za demontažo prednjih koles pritisnite na vrtljivi mehanizmu nameščen 
gumb in odstranite kolesa (slika 7). Prednja kolesa imajo funkcijo blokiranja - pritisnite na 
gumb, ki ga najdete na mehanizmu (ponavadi rdeče barve, slika 8). 
 

NASTAVITEV VIŠINE ROČAJA 
Na obeh straneh ročaj istočasno pritisnit na gumb, ter regulirajte ročaj do želene višine. 
 

VARNOSTNA ZAVORA 
Otroški voziček razpolaga z nožno zavoro na zadnji osi. S stopalom pritisnite na zavoro (slika 
10). POZOR: Pred porabo vozička se prepričajte, da ste zavoro odblokirali. Vedno uporabite 
zavoro, če je voziček postavljen na klanec! Zavora ni namenjena, da zavira hitrost vozička, 
uporabite jo šele, ko ste voziček ustavili. Z vozičkov je prepovedano tekanje! 
 

NASTAVITEV VZMETENJA 
Na vozička sta dve možnosti vzmetenja: mehko in trdo- za nastavitev potegnite za ročaj na 
spodnji strani zadnje osi v bližini koles (slika 11). 
 

NAMESTITEV GLOBOKE KOŠARE IN ŠPORTNEGA SEDEŽA 
Vstavite sedež v režo na obeh straneh ogrodja. »Klik« vam javi, da ste košaro pravilno 
namestili (slika 12a, 12b). Pozor! Preden uporabite voziček, se prepričajte, da je košara 
pravilno nameščena! Košaro odstranite tako, da pritisnete na gumb adapterjih istočasno na 
obeh straneh (slika 13). Športni sedež lahko uporabite s pogledom naprej/ali nazaj (slika 14a, 
14b, 15). Pozor! Preden uporabite voziček, se prepričajte, da  je športni sedež pravilno 



nameščen! 
 

NASTAVITEV NASLONJALA ZA NOGE 
Za reguliranje naslonjala za noge istočasno pritisnite na gumb na obeh straneh športnega 
sedeža in nastavite do želene višine (slika 16). 
 

NASTAVITEV VARNOSTNEGA NASLONJALA ZA ROKE 
Športni sedež razpolaga z varnostnim naslonjalom za roke, ki ga je možno po potrebi tudi 
odstraniti. Za namestitev naslonjala pritisnite naslonjalo v režo na obeh straneh ogrodja 
športnega dela, za odstranitev istočasno pritisnite na gumbe na obeh straneh naslonjala. 
Možnost reguliranja naslonjala tudi po višini (slika 17). 
 

VARNOSTNI PASOVI 
Športni sedež ima pet točkovni varnostni sistem varnostnih pasov. Za namestitev varnostnega 
pasu položite otroka v sedež, nato ga pripnite na način, da je otroku udobno, vendar varno. 
Varnostni pasovi se uporabljajo od časa, ko že otrok samostojno sedi. 
Dodatno je na športnem sedežu nameščen medenični pas, ki nikakor ne služi za zameno za 
pet točkovni varnostni pas! (slika 20) 
 

STREHA IN NASTAVITEV HRBTIŠČA 
Športni sedež razpolaga z nastavljivo streho – za nastavitev pritisnite na gum na obeh 
straneh na ogrodju športnega sedeža. Hrbtišče je nastavljivo v 4 različne naklone- tudi v 
najbolj ležeči. Za izbiro naklona povlecite za ročaj na hrbtni strani športnega sedeža in 
namestite do želene višine (slika 23). 
 

POKRIVALO ZA NOGE, TORBA, KOMARNIK, DEŽNA FOLIJA 
Komplet vsebuje pokrivalo za noge namenjen za uporabo pri športnem sedežu vozička. Torba 
se namesti na ročaj ogrodja vozička. Pokrivalo proti mrčesu in dežna folija se namesti na 
športni sedež ali na globoko košaro (komarnik z zadrgo na globoko košaro). 
 

NAMESTITEV HRBTIŠČA IN STREHE V GLOBOKI KOŠARI  
Možno je reguliranje hrbtišča v globoki košari.Za reguliranje pritisnite na gumb. 
 

ZLOŽITEV VOZIČKA 
Odstranite globoko košaro (glej točko namestitev globoke košare) in pritisnite na rdeči gumb 
na desni strani ogrodja pri ročaju nato istočasno na obeh straneh povlecite za plastični del na 
ogrodju in voziček pritisnite proti tlom (slika 37, 38, 39 in 40). 
 

NAMESTITEV LUPINICE/AVTOSEDEŽA NA OGRODJE VOZIČKA 
Lupinica 0-10 kg- preden namestite lupinico na ogrodje, namestite adapterje v režo na obeh 
straneh na ogrodju vozička (slika 30a, 30b, 31). Pozor: Preden bi lupinico uporabili, se 
prepričajte, da so adapterji in lupinica pravilno nameščeni! Lupinica razpolaga z ročajem za 
lažje nošenje ter za lažje odstranitev iz ogrodja povlecite za ročice na obeh straneh na hrbtni 
strani lupinice. 
 



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
Plastične dele vozička in varnostne pasove očistite z mehko, vlažno krpo. Ne uporabljajte 
agresivnih čistilnih sredstev. 
Kovinske dele je potrebno očistiti s suho krpo, da odstranite prah in vodo. Če so kovinski deli 
pozimi umazani od blata, uporabite priprave z mazalnimi sredstvi. 
Oblazinjeni del vozička je potrebno oprati ročno s hladno vodo in blagim čistilom, po 
možnosti s čistilno tekočino. Pustite, naj se osuši. 
Vsake toliko časa preverite, če so vijaki dovolj priviti in če je potrebno, zamenjajte 
poškodovane dele. Komponente sistema koles oz. središč in osi namažite s sredstvi, kot so 
WD-40, še posebej potem, ko se voziček vozi po peščenih območjih ali v zimskem času. Vsa 
trda sredstva lahko povzročijo korozijo. Ne pozabite tudi o vzdrževanju vseh kovinskih delih. 
 

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE: 
 Dolgotrajna izpostavljenost neposredno sončni svetlobi lahko povzroči zbledelost 

tkanine. Uveljavljanje garancije v zvezi s tkanino, se ne sprejmejo. 

 Ne puščajte vozička blizu vseh virov toplote (peči, ventilatorjev, ipd.). Lahko povzročijo 
poškodbe plastičnih delov. 

 Za zagotavljanje visokih standardov kakovosti, si RIKO pridržuje pravico do uvedbe 
sprememb modela vozička . 

 Vsa popravila škode, zaradi malomarnosti, se ne bodo uveljavljala na garancijo, 
temveč bo potrebno plačilo. 

 RIKO ne odgovarja za morebitno škodo vozička ali poškodbo telesa, zaradi 
neupoštevanja ali napačnega upoštevanja navodil za uporabo vozička. 

 

OPOZORILA: 
 Voziček je namenjen otrokom od 0-36 mesecem starosti ter maksimalno do 15 kg.  

 Voziček se ne sme uporabljati za tek ali kotalkanje. 

 Puščanje dojenčka v vozičku brez nadzora je lahko zelo nevarno. 

 Vedno pripnite otroka z varnostnim pasom (vedno uporabite mednožni pas v 
kombinaciji s pasom okoli kolkov in ramenskim pasom). 

 Nikoli ne potiskajte voziček navzdol po stopnicah ali tekočih stopnicah, še posebej, če 
je v njem otrok! To lahko povzroči  resne poškodbe! 

 Voziček je primeren za enega otroka naenkrat. 

 Ne nameščajte dodatkov na ali v voziček, katerih ni odobril proizvajalec. 

 Pred vsako uporabo se prepričajte, da je voziček razstavljen in da varnostni sistem 
deluje. 

 Ko stojite, vedno uporabite zavore. 

 Voziček ni igrača! Ne dovolite otroku, da pleza po njem, ker se lahko voziček obrne 
okoli in poškoduje otroka. 

 Nikoli preveč ne otežujte vozička. Dovoljena teža je do 15 kg. Vsaka dodatna 
obremenitev vpliva na stabilnost vozička. 

 Pred vsako uporabo se prepričajte, da so mehanizmi dobro zaprti. 

 Redno preverjajte, če so vse komponente vozička varne in v dobrem delovnem stanju.  

 Bodite posebej pozorni na pravilno pritrditev sedeža. 

 Pazite na prste, ko razstavljate ali zapirate voziček. 



 Poskrbite, da so prsti in drugi deli telesa vašega otroka stran od možnih področjih 
stiskanja, ko nastavljate naslonjalo ali višino ročaja. 

 Maksimalna teža nakupovalne košare je 3 kg. 

 Ne dodajajte žimnice/vzmetnice. 

 Pred uporabo vozička se prepričajte, da je v brezhibnem stanju in da vse njegove 
funkcije delujejo pravilno. Če najdete kakršnekoli deformacije, izdelka ne uporabljajte 
in se posvetujte s  proizvajalcem ali prodajalcem. 

 RIKO  ne bo mogel pomagati, če pride do poškodb vozička ali telesnih poškodb zaradi 
neupoštevanja ali napačnega upoštevanja navodil za uporabo vozička. 

 Voziček je namenjen za vožnjo naprej. 

 Maksimalna teža obremenitve GLOBOKE KOŠARE je 3kg. 

 Maksimalna teža obremenitve TORBE je 2 kg. 

 Vedno sestavljajte vse komponente vozička po navodilih za uporabo le-tega. 

 Da zagotovite maksimalno varnost, odstranite od otroka vse premikajoče elemente na 
varno razdaljo od vozička, ko ga razstavljate ali sestavljate. 

 MAKSIMALNA DOVOLJENA NAPIHLJIVOST KOLES JE DO 0,8 BARA! 
 
 
 
PROIZVAJALEC: 
P.P.H. RIKO 
Gabrysiak Dariusz sp.j. 
42-152 Opatów 
Ul Kužniczka 17 
Poland 
riko@riko.pl 
 
DOBAVITELJ: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva 22 
9220 LENDAVA 
info@trgovina-junior.si 
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