
NAVODILA ZA UPORABO OTROŠKEGA VOZIČKA IBEBE 

 

POZORNO JIH PREBERITE IN HRANITE ZA NADALJNO UPORABO. 

OPOZORILO! V PRIMERU, DA NE BOSTE UPORABILI NOŽNE ZAVORE, NIKOLI NE 

PUSTITE OTROKU, KI SEDI V VOZIČKU, DA SE IGRA Z ROČAJEM VOZIČKA. 

PRITISKANJE NA GUMBE LAHKO POVZROČI NESREČO. 

 

Elektronski zavorni sistem je samo dodatna zavora in ne more nadomestiti standardne nožne zavore. 

Vsakič, ko se ustavite uporabite nožno zavoro. 

Podjetje Forbaby 42-200 Czestochowa ulica Rejtana 6, NIP 9491864972 (znamka ibebe) ne prevzema 

odgovornosti za morebitne nezgode, ki bi nastale zaradi neuporabe standardne nožne zavore. 

Baterijo je potrebno polniti z optimalno električno napetostjo 5V in 2A (običajen polnilnik za telefon). 

Nikoli ne pustite, da se baterija popolnoma izprazni. 

 

OPOZORILO! 

-NIKOLI NE PUŠČAJTE OTROKA SAMEGA V VOZIČKU.  

-DA BI SE IZOGNILI POŠKODBAM POSKRBITE, DA VAŠEGA OTROKA NI V BLIŽINI, KO 

VOZIČEK RAZSTAVLJATE ALI ZLAGATE. 

-PRED UPORABO PREVERITE, DA SO NAPRAVE ZA ZAKLEPANJE VKLJUČENE. 

-NE PUSTITE OTROKU, DA SE IGRA Z VOZIČKOM.. 

-KO OTROK LAHKO BREZ POMOČI SEDI V VOZIČKU, UPORABITE VARNOSTNI PAS. 

-VEDNO UPORABLJAJTE VAROVALNI PAS. 

-PRED UPORABO PREVERITE KOŠARO, SEDEŽ ALI AVTOSEDEŽ, DA SO PRAVILNO 

PRITRJENI. 

-VOZIČEK NI PRIMEREN ZA UPORABO PRI TEKU ALI ROLKANJU. 

-SEDEŽNA ENOTA NI PRIMERNA ZA OTROKE MLAJŠE OD 6 MESECEV. 

-KO PRENEHATE UPORABLJATI IZDELEK ODSTRANITE VARNOSTN PAS, KER LAHKO 

POVZROČI ZADUŠITEV. 

- ČE JE KATERI OD DELOV VOZIČKA POŠKODOVAN ALI IZGUBLJEN, GA NEMUDOMA 

PRENEHAJTE UPORABLJATI. 

-KO JE VOZIČEK V MIROVANJU, JE POTREBNO UPORABITI ZAVORE. NE 

UPORABLJAJTE ZAVOR MED PREMIKANJEM VOZIČKA ALI ZA NJEGOVO 

ZAUSTAVLJANJE. 

-OTROKOM JE PREPOVEDANO STANJE ALI IGRANJE V VOZIČKU. 

-VOZIČEK JE PRIMEREN ZA OTROKE STARE OD 6 DO 36 MESECEV IN SO LAŽJI OD 

15KG. 



-VSAKA DODANA TEŽA NA ROČAJU, BO VPLIVALA NA STABILNOST VOZIČKA. 

-MAKSIMALNA TEŽA V KOŠARI JE LAHKO DO 2KG. 

-V VOZIČKU SE LAHKO VOZI SAMO EN OTROK. PREPOVEDANA JE VOŽNJA DVEH ALI 

VEČIH OTROK HKRATI. 

-NE UPORABLJAJTE NADOMESTNIH DELOV OD DRUGIH PROIZVAJALCEV. 

-ZARADI VARNOSTI, PRI UPORABI STOPNIC ALI DVIGALA DRŽITE SVOJEGA OTROKA 

V NAROČJU. 

-IZDELKA NE IZPOSTAVLJAJTE OGNJU. 

-SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE VOZIČKA NAJ OPRAVLJA ODRASLA OSEBA 

-PLASTIČNE VREČE LAHKO POVZROČIJO ZADUŠITEV OTROKA. 

-PRI RAZSTAVLJANJU IN SESTAVLJANJU DELE POSTAVITE NA VARNO MESTO, KI NISO 

NA DOSEGU OTROK. 

-SLIKE V PRIROČNIKU SO SAMO PRIMERJALNE SHEME IN SE MORDA RAZLIKUJEJO OD 

VAŠEGA VOZIČKA IN SO NAVEDENE SAMO KOT PRIMER. 

-NAPRAVA NA VOZIČKU SE VKLJUČI PRI NAMESTITVI IN ODSTRANJEVANJU OTROKA 

IZ VOZIČKA. 

DNEVNO VZDRŽEVANJE: 

Preverite, da so vijaki še vedno pravilno pritrjeni na svojem mestu, ali so kakšni deli vozička 

poškodovani in so vam popokali šivi na vozičku. Prosimo vas, da zamenjate poškodovane dele 

vozička. 

Z blagim detergentom in vlažno krpo očistite voziček. Prevleke in nadstreška ni dovoljeno prati v 

pralnem stroju. Nežno očistite blago na vozičku, da ne poškodujete tkanine. 

Tkanino lahko posušite v zračnem prostoru. Prosim, da tkanine na vozičku ne puščate dolgo 

izpostavljeno soncu. 

SLIKA VOZIČKA: 

-ročaj 

-nadstrešek 

-naslonjalo za roke 

-naslonjalo za noge 

-luč 

-košara 

-zadnje kolo 

 

-kazalnik (indikator) 

-dvižni gumb 



-sestavni deli za nastavitev sedeža 

-nožna zavora 

-usmerjevalec prednjega kolesa 

-sprednje kolo 

1.ODPIRANJE OKVIRJA 

Odprite gumb, za odpiranje okvirja.; - z obemi rokami primite za ročaj  in ga dvignite, dokler ne 

zaslišita “klika”, kar pomeni, da je bil okvir pravilno odprt. 

2. ODPIRANJE NADSTREŠKA 

Nadstrešek lahko odprete ali zaprete s potiskanje ali vlečenjem nosilca nadstreška. 

3.NASTAVITVE NOSILCA 

Sedeči položaj: 

Potegnite komponento za prilagoditev naslonjala do konca. Naslonjalo lahko prilagodite načinu 

sedenja, kot je prikazano na sliki (a). 

Pol-sedeči položaj: 

Navzdol potegnite komponento za reguliranje naslonjala, do pol-ležečega položaja, kot je prikazano 

na sliki (b). 

Ležeči položaj: 

Pritisnite gumb na sredini komponente, tako da se ta loči. Nato lahko naslonjalo nastavite v ležeči 

položaj, kot je prikazano na sliki (c). 

Pozor: 

Otroci, ki so mlajši od 6 mesecev,  niso primerni za pol-sedeči in sedeči položaj. 

Otroci, ki so stari 6 ali več, niso primerni za ležeči položaj. 

4. NASTAVITVE NASLONJALA ZA NOGE 

V skladu s položajem otroka, lahko prilagodite naklon naslonjala za noge. 

5.UPORABA VARNOSTNEGA PASU 

Prilagodite dolžino pasov preko ramen, pasu in pri mednožju glede na velikost otroka.  

Pritisnite na gumb za sprostitev varnostnega pasu. 

OPOZORILO 

Ko otrok sedi v vozičku, mora biti varovalni pas pravilno nameščen 

 

6. ZAVORA ZADNJEGA KOLESA  

Stopite na nožno zavoro, tako bo voziček v načinu zaviranja. 

Dvignite nožno zavoro in sprostite zaviranje. 

OPOZORILO 



Zavore uporabljajte, ko je voziček že zaustavljen. Zavore se ne sme koristiti med vožnjo vozička. 

7. UPORABA NADSTREŠKA 

Za bojšo zračnost vozička, odprite dodatni zračnik na nadstrešku. 

8. UPORABA ZADNJEGA ZRAČNIKA 

Na obeh straneh z zadgo odpnete pokrivaloszračnika, ga zvijete in na vrhu pritrdite z zaponko. 

9. UPORABA LUČI   

Ko je voziček priklopljen na zunanjo energijo, je možno uporabiti funkcijo osvetljevanja. 

Pritisnite lučko na zaslonu in vklopite osvetljevanje. 

Za izklop jo ponovno pritisnite. 

10. ODSTRANITEV NASLONJALA ZA ROKE 

Na obeh straneh naslonjala pritisnite gumbe za odstranitev in ga povlecite iz nastavka. 

11. ODSTRANITEV PREDNJIH KOLES 

Pritisnite gumb za odstranjevanje in snemite kolo. 

12. ODSTRANITEV ZADNJIH KOLES 

S pomočjo ključa držite gumb za odstranitev komponente zadnjega kolesa in povlecite zadnje kolo 

navzdol ter ga odstranite. Z enako metodo lahko odstranite komponento drugega kolesa. 

13. ODSTRANITEV NADSTREŠKA 

Odpnite zadrgo, ki povezuje nadstrešek s sedežno prevleko. Odpnite zaponki na obeh straneh 

nadstreška. Nadstrešek odstranite, tako da ga na obeh straneh potegnete ven iz nosilca in odstranite. 

14. ODSTRANITEV SEDEŽNE PREVLEKE 

Najprej odstranite nadstrešek, tako kot narekuje 13. točka.  

Odpnite zaponke na obeh straneh sedežne prevleke.  

Prav tako odpnite dno sedežnega pregrinjala. 

Nato lahko odstranite pregrinjalo. Za namestitev pregrinjala ponovite vajo v obratnem postopku. 

15. ZLAGANJE VOZIČKA 

Najprej zložite nadstrešek. 

Nato potisnete ročaj navzdol in s tem malo dvignete sprednja kolesa. Nato dvignete gumbe na obeh 

straneh okvirja in pritisnete. Zaprite zaklepni gumb, da se vam voziček ponovno ne razstavi. 

10. ODSTRANJEVANJE NASLONJALA ZA ROKE 

- kazalnik vožnje 

- kazalnik zaustavljanja 

- kazalnik stanja baterije 

17.ELEKTRONSKI VARNOSTNI SISTEM ZA VOŽNJO 



a.) Začetni sistem: Odprite zadrgo na škatli za baterije, ki je nameščena za košaro. Vklopite stikalo za 

vklop. b.) Kazalnik vožnje: Z eno ali z obemi rokami držite gumbe na ročaju. Ko vozimo voziček, 

lučka vedno sveti. 

c.)Kazalnik zaviranja: Spustite gumb na ročaju in lučka na indikatorju za vožnjo se bo ugasnila. Ko 

spustite ročaj in med vožnjo spustite voziček, se bo avtomatsko aktiviral zavorni sistem. Sprožil se bo 

tudi kazalnik zaviranja. 

Pozor: Če ob aktiviranju zavore  ne morete voziti vozička,  ga potisnite in s tem ponovno 

odklenite zavoro. 

18. IZKLOP POGONSKEGA ELEKTRONSKEGA VARNOSTNEGA SISTEMA (pretvorba v 

mehaničen način uporabe) 

Način 1: Pritisnite gumb in pohodite nožno zavoro. Nato odprite zadrgo kjer se nahaja škatljica z 

baterijo, jo izklopite in nato sprostite nožno zavoro. 

Način 2: Pohodite nožno zavoro, odprite zadrgo kjer se nahaja škatljica z baterijo. Izklopite baterijo – 

vklopite baterijo – izklopite baterijo in sprostite nožno zavoro. 

Način 3: Pri posebnih okoliščinah obrnite ročico na dnu zadnjega kolesa, do konca vodila v obliki 

črke L, tako lahko prisilno sprostite zavorni sistem. Če želite znova omogočiti sistem, obrnite obe 

strani ročice nazaj v prvotni položaj. 

19. NAPAJANJE BATERIJE 

Odprite zadrgo na škatljici z baterijo. Priključek napajalnege žice namestite na polnilni vmesnik in ga 

vključite v vtičnico. Med napajanjem indikator za polnjenje sveti rdeče, ko je baterija polna se barva 

indikatorja spremeni v zeleno. 

Pozor! 

Izhodna napetost polnilnika z litijevo baterijo je 5V,  tako da je izhodni tok večji od 500 mA. 

Ob prvi uporabi vozička naj bo baterija popolnoma napolnjena. 

20.DEMONTAŽA IN ZAMENJAVA BATERIJE 

Odprite zadrgo na škatljici vaše baterije, s pomočjo kovanca odvijte vijake, odstranite baterijo in 

odklopite priključek.  

Za namestitev nove baterije ponovite postopek v obratnem sistemu. 

OPOZORILO! 

-Da si zagotovite varno vožno z vozičkom, da poskrbite za pravočasno polnjenje vozička, ko vam 

začne utripati indikatorska lučka vašega akumolatorja. 

-Voziček je potrebno polniti pod nadzorom odrasle osebe. 

-Bodite pozorni na kratek stik. 

-Izogibajte se stika z ognjem, nevarnost eksplozije. 

-Ne izpostavljajte baterije visokim teperaturam ali vodi. 

-Nikoli sami ne razstavljajte baterije. 

 



POGOJI IN JAMSTVO 

1. Ibebe daje garancijo na voziček, ki ste ga kupili, za dobo 12 mesecev od dneva nakupa, pod 

pogojem, da se je voziček uporabljal v skladu z njegovim namenom. 

2.Vse vloge za reklamacijo morajo biti oddane na prodajnem mestu z opisom napake. 

3.Popravilo izdelka opravi proizvajalec ali avtorizirano podjetje/servis. 

4.Garancija se podaljša za obdobje časa popravila. 

5.Način popravila vozička določi proizvajalec. 

6. Izdelek vam bomo vrnili popravljen in očiščen. 

7. V primeru izgube garancijskega lista, vam podjetje ne bo izdalo njegovega dvojnika. 

8. Garancija velja na obmogčju EU. 

9. Garancija na prodani potrošni izdelek izključuje, niti začasno ne ustavi pravic kupca, ki izhajajo iz 

nezdružljivosti izdelka s pogodbo. 

10. Garancija velja samo za prvotni nakup in ni prenosljiva na tretje osebe. 

JAMSTVO NE VKLJUČUJE: 

1.Obrabo povezano z uporabo. 

2.Škode, ki nastaja z neskladanjem z navodili uporabe. 

3.Izvajanje popravil iz strani nepoobleščenih oseb. 

4.Poškodbe ali praske, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe kupca. 

5.Bledenje blaga zaradi predolgega izpostavljanja soncu. 

V želji, da vam zagotovimo popolno zadovoljstvo pri uporabi našega izdelka, si podjetje Forbaby 

pridržuje pravice do sprememb v načrtu vozička, brez obveze, da o tem obvestijo kupca. 

6. Dodatna oprema – dežno pokrivalo, komarnik, baterija. 

 

 

Proizvajalec:       Uvoznik: 

FORBABY Arkadiusz Łegowik     AR-AL NET d. o. o. 

Prusa 10       Kranjčeva ulica 22 

42-424 Czestochowa, Poljska     9220 Lendava 

www.ibebe.eu       info@trgovina-junior.si 

        www.trgovina-junior.si 

 

 

 


