
NAVODILA ZA UPORABO 

ŠPORTNI VOZIČEK EURO-CART VOLT PRO 

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo 
uporabo! 
 
Spoštovani, veseli nas, da ste se odločili za nakup vozička znamke EURO-CART. Izdelek je zasnovan s 
skrbnostjo in z upoštevanjem varnosti ter praktičnosti. Navodila vas bodo vodila pri sestavi in upo-
rabi vozička. Prosimo, pozorno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo. 
 
Opozorilo! Nikoli ne pustite otroka samega brez nadzora.  
Opozorilo! Ko začne otrok samostojno sedeti, vedno uporabite varnostne pasove. 
Opozorilo! Ne uporabljjate dodatne vzmetnice/podloge. 
Opozorilo! Pred uporabo se prepričajte, da so vsi montažni mehanizmi pravilno zablokirani. 
Opozorilo! Vedno uporabljajte bočni pas skupaj z ramenskim. 
Opozorilo! Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži njegovo stabilnost. 
Opozorilo! Izdelek ni zasnovan za rolkanje ali tek ob njem. 
Opozorilo! Izdelek je namenjen uporabi izključno le za enega otroka. 
Opozorilo! Voziček je zasnovan za starost od 0 do 36 mesecev oz. za maksimalno težo 15 kg. 
Opozorilo! Vozička ne puščajte z otrokom samega na pobočju, tudi če je zavora aktivirana. 
Opozorilo! Vozička ne uporabljajte, če je katerikoli del poškodovan. 
Opozorilo! Med razstavljanjem/zlaganjem vozička se prepričajte, da je otrok na varni razdalji. 
Opozorilo! Pri namestitvi vozička se prepričajte, da ne bo kakršenkoli gibljivi del poškodoval otroka. 
Opozorilo! Vedno aktivirajte zavoro, ko se ustavite. 
Opozorilo! Maksimalna teža nakupovalne košare je 3 kg. 
Opozorilo! Maksimalna teža torbe je 2 kg. 
Opozorilo! Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, vpliva na stabilnost. 
Opozorilo! Uporabljate lahko nadomestne dele, oddobrene s strani proizvajalca. 
Opozorilo! Ko zapeljete na pločnik ali drugo višjo oviro, je potrebno voziček spredaj privzdigniti. 
Opozorilo! Ne uporabljajte vozička po stopnicah. 
Opozorilo! Voziček hranite izven dosega otrok.  
 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
Voziček zahteva redno vzdrževanje in čiščenje. Glede na to, da je voziček v uporabi vsakodnevno 
(zunanji vremenski vplivi, atmosferske spremembe), je nujno potrebno upoštevati navodila za nje-
govo pravilno delovanje, torej pravilno in redno vzdrževanje ter čiščenje vozička. 
 
1. Kovinske elemente očistite z vlago krpo z blagim detergentom. Po čiščenju obrišite na suho 
preprečuje korozijo. 
2. Oblazinjen del vozička očistite z vlažno krpo in z blagim pralnim sredstvom. Ko je očiščena, je 
je potrebno posušiti z obešanjem vodoravno na mestu, ki ni izpostavljen dolgotrajni sončni svetlobi 
in v dobro prezračenem prostoru. Ne sušite v vertikalnem položaju. 
3. Ne perite oblazinjen del vozička v pralnem stroju, ne sušite in ne dušite dolgo časa do uporablje-
nih konstrukcijskih elementov (ojačitve, ojačitve, polnjenje). 
4. Ne uporabljajte belila. Uporabljajte samo blaga detergente. 



5. Če izdelek postane moker, obrišite suho kovino elementov in pustite razvite, dokler se popolno-
ma ne posušijo v dobro prezračenem prostoru. 
6. Izdelka ne izpostavljajte sončni svetlobi daljša obdobja kot oblazinjenje in plastika elementi se 
lahko razbarvajo ali poškodujejo. 
7. Premične dele je treba občasno obdelati z mazivnimi sredstvi, kot je WD-40. 
8. Varnostne pasove in druge nastavljive elemente je treba redno preverjati. 
9. Pesek, sol in drugi onesnaževalci naj bodo redno odstranjeni s koles, prelomov in vzmetenja. Ne 
uporabljajte maziv na izpostavljenih mestih, kjer lahko pride do vdora peska. 
10. Izogibajte se stiku s slano vodo (morsko vodo, morskim vetrom, slano cesto), da se prepreči 
korozija. 
11. Funkcijsko temperaturno območje vozička: od -5 do +35° C 
 

NAVODILA ZA UPORABO 
 
RAZSTAVLJANJE VOZIČKA 
Ko želite razstaviti voziček, pritisnite in pridržite majhen gumb na zložljivem mehanizmu (slika 1A), 
nato pritisnite velik gumb (slika 1B) in povlecite vodilo navzgor do popolnega razprtja vozička (slika 
2, 3). Slišali boste signalizacijo klika za zaklepanje okvirja. 

 
PRITRDITEV IN ODSTRANJEVANJE KOLES 
Za pritrditev sprednjih koles potisnite kolo v nosilec na koncu sprednjih cevi (slika 4). Da kolesa od-
stranite pritisnite gumb na zadnji strani kolesa in izvlecite kolo z nosilcem (slika 5). 
Če želite pritrditi zadnja kolesa, potisnite njihove osi v držala na zadnjem vzmetenju (slika 6). Za 
odstranitev koles pritisnete kovinski gumb na dnu kolesa in izvlecite kolo (slika 7). 
POZOR! Prepričajte se, da so kolesa pravilno pritrjena pred uporabo. 

 
SISTEM ROTIRANJA PREDNIH KOLES 
Voziček ima sistem vrtljivih prednjih koles z možnostjo fiksiranja. Za vrtenje kolesa premaknite 
gumb navzdol na strani ročaja. Da bi zaklenili kolesa, pomaknite gumb navzgor (slika 8). 
 

PRITRJEVANJE IN ODSTRANJEVANJE VARNOSTEGA ROČAJA 
Voziček je opremljen z varnostnim ročajem oziroma z oporo za roke. Za montažo potisnite ročaj v 
reže na okvirju otroškega vozička (slika 9). Če želite odstraniti ročaj, pritisnite gumbe na ročajih in 
potegnite (slika 10). Pred zložitvijo otroškega vozička ni potrebno odstraniti varnostni ročaj. 
POZOR! Varnostni ročaj preprečuje, da bi otrok padel iz vozička. Uporaba varnostnega ročaja vas ne 
odvezuje od uporabe varnostnih pasov. 
 

MONTAŽA STREHE 
Voziček je opremljen z dvojno nastavitvijo strehe. Da bi streho pritrdili, potisnite kovinski del v po-
sebne reže, nameščene na otroškem okvirju (slika 11). 
Da bi streho postavili v želeni položaj, jo premaknite naprej ali nazaj. Streha ima dodatni odsek, ki 
omogoča nagib naprej, tako, da lahko zagotovite dodatno zaščito pred soncem. Za razširitev strehe, 
le to potisnete naprej. Za odstranitev nadstreška odstranite streho iz reže (slika 12). 
POZOR! Da bi preprečili poškodbo strehe, zaprite strehico skupaj preden zložite voziček! Če ostane 
voziček zložen za dlje časa, je priporočljivo odstraniti streho v celoti, da se preprečijo poškodbe 
prožnih elementih. 
POZOR! Streha vsebuje prožne plastične dele. Da bi preprečili njihove poškodbe, voziček ne sme 
biti izpostavljen temperaturam višjim od 35˚C. 



NASTAVITEV NASLONA ZA NOGICE 
Naslon za noge je lahko nastavljen v dveh položajih. Da prilagodite položaj, pritisnite oba gumba v 
spodnjem delu na obeh straneh hkrati (slika 13). 
 

VARNOSTNA ZAVORA 
Voziček je opremljen s osrednjim varnostnim sistemom. Za vključitev zavore pritisnite pedal na 
zadnji strani (slika 14). Za sprostitev zavore potisnite pedal navzgor (slika 15). 
POZOR! Varnostni/zavorni sistem vozička se ne sme uporabljati v stanju, ko je voziček v voznem 
stanju, ampak samo, ko je voziček v stanju mirovanja. 
POZOR! Otroka nikoli ne puščajte v vozičku brez aktivirane zavore. 
 

VARNOSTNI PAS 
Voziček ima 5-točkovni varnostni pas in je primeren za otroke med 0 in 36 mesecev.  
Naramne pasove je treba prilagoditi otrokovi starosti. Na naslonjalu sta dva para rež za naramnice. 
Spodnje reže se uporabljajo za otroke mlajše od šestih mesecev. Zgornje reže pa za otroke starejše 
od šestih mesecev. 
Če želite vključiti pet točkovni varnostni pas, priključite naramnice s kolki in nato režo jih v osrednjo 
zaponko, pritrjeno na jermen. Prilagodite vse trakove in pasove tako, da jih se prilegajo otrokove-
mu telesu, a hkrati niso neudobni (slika 16). 
Če želite odpreti jermen, pritisnite gumb na centralno zaponko in odklopite vse trakove (slika 17). 
POZOR! Otroški voziček za otroke stare manj kot 6 mesecev, mora biti naslonjalo v "ležečem" polo-
žaju. 
 

PRILAGAJANJE HRBTIŠČA 
Voziček ima 3-stopenjsko nastavitev hrbtišča. Da spustite naslonjalo, povlecite ročico na zadnji 
strani naslonjala in ga nato nastavite v želeni položaj (slika 18). Če želite dvigniti naslonjalo, ga poti-
snite navzgor. 
 

ZLAGANJE VOZIČKA 
Preden zložite voziček nastavite hrbtišče v ležeči položaj in se prepričajte, da je streha zložena ali 
odstranjena (glej: „sklop montaže strehe ”). Če želite zložiti voziček, pritisnite in pridržite majhnega 
gumb na zložljivem mehanizmu (slika 19a), pritisnite velik gumb v sprednjem delu preklopa 
mehanizem (slika 19b) in potisnite vodilni voziček naprej, dokler ni popolnoma zložen (slika 20, 21). 
 
 
Proizvajalec: 
EURO-CART SP. Z.O.O. 
ul. 1-go Maja 21 
42-217 Częstochowa 
POLAND 
e-mail: biuro@euro-cart.eu 
www.euro-cart.eu 
 
Uvoznik: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva 22 
9220 Lendava 
info@trgovina-junior.si 
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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 
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