
Návod k obsluze



UPOZORNĚNÍ:
Pozorně si přečtěte následující návod k obsluze a zachovejte 
jej pro další možné použití, nejlépe u autosedačky. 
Autosedačka zaručí maximální možnou bezpečnost pro 
Vaše dítě pouze tehdy, pokud bude používána shodně s 
návodem k obsluze.
Při převozu dítěte používejte autosedačku i na krátké 
vzdálenosti, neboť dle statistik se na krátkých vzdálenostech 
stává nejvíce dopravních nehod.
UPOZORNĚNÍ:
Správné zapnutí a uložení pásu dle schématu má klíčový 
význam pro bezpečnost Vašeho dítěte.
Správné připevnění autosedačky pásem je znázorněno na 
následujících obrázcích. Případně můžete správné upnutí 
sedačky najít na nálepce na boku autosedačky.
UPOZORNĚNÍ:
Nikdy nenechávejte dítě upnuté v autosedačce bez dozoru.
Autosedačka musí být vždy připnuta tříbodovými 
bezpečnostními pásy, provedenými shodně s normou 
UN/ECE č.16.
UPOZORNĚNÍ:
Nikdy nepoužívejte autosedačku zády nebo bokem ke směru 
jízdy.
Autosedačka může být použita na předním nebo zadním 
sedadle automobilu.
Autosedačka je přezkoušena dle normy ECE R44/04 o 
všeobecném použití v automobilech a je vhodná k montáži do 
většiny automobilů.
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Vlastní použití autosedačky je možné pokud výrobce 
automobilu deklaruje, že ve voze je možné použít 
univerzální autosedačku. V případě autonehody 
autosedačku již  neboť je velké nebezpečí, že 
autosedačka byla při nehodě poškozena. Zároveň též 
nedoporučujeme nákup již použitých autosedaček, neboť 
nemáte záruku jejich plné bezpečnosti. Vždy používejte 
textilní polstrování na pásech jež jsou v základní výbavě 
autosedačky a mají vliv na bezpečnost Vašeho dítěte. Před 
jízdou se vždy přesvědčete, že v okolí Vašeho dítěte se 
nenacházejí žádné volně se pohybující předměty nebo 
zavazadla, které by mohly ohrozit bezpečnost dítěte při 
brždění nebo v zatáčkách. Před jízdou se přesvědčete, že 
autosedačka není nijak poškozena, pásy nejsou 
překrouceny či nezůstaly přivřené do dveří. Při parkování na 
slunci autosedačku chraňte před vysokou teplotou, neboť 
by mohlo dojít k popálení jemné kůže dítěte. Během jízdy 
dopřejte dítěti krátké přestávky. Nedovolte dítěti, aby si 
hrálo s přezkami pásů. S vnitřními pásy může být 
autosedačka užívána dětmi od 9 do 18 kg, bez vnitřních 
pásů je určena pro děti od 15 do 36 kg. Pravidelně 
kontrolujte stav opotřebení autosedačky, především 
potahu, bezpečnostního popruhu a zapínání pásů.

nepoužívejte,



Popis částí autosedačky

1) rukojeť (pojistka) nastavení hlavové opěrky
2) horní pojistka opěradla
3) dolní pojistka opěradla
4) potah
5) korpus autosedačky
6) označení (červené) vedení automobilového pásu
7) přezky pro fixaci automobilového pásu
8) vnitřní vodící úchyty automobilového pásu
9) zajištění automobilového pásu
10) pojistka pro uvolnění zajištění automobilového pásu
11) základna autosedačky
12) místo pro uložení návodu k obsluze
13) spona vnitřních pásů autosedačky
14) zajištění osy vnitřních pásů
15) otvor pro protažení vnitřních pásů
16) osa vnitřních pásů
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17) opěrka hlavy
18) horní vedení automobilového pásu
19) polstrování pásů
20) přezka
21) polstrování přezky
22) kryt pojistky nastavení pásů
23) pojistka nastavení pásů
24) popruh pro nastavení pásů
25) pojistka polohování autosedačky
26) vnitřní vložka
27) pásy
28) otvor pro protažení pásu
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Použití v automobilu

Sedačku nikdy nepoužívejte s dvoubodovým
bezpečnostním pásem!

Autosedačku je možné bezpečně připevnit na téměř
všechny sedadla ve voze, které mají bezpečnostní pásy.

ve směru jízdy

proti směru jízdy
s dvoubodovým bezpečnostním pásem
s tříbodovým bezpečnostním pásem
na předním sedadle spolujezdce
na krajním zadním sedadle
uprostřed na zadním sedadle (s 3-bodovým pásem)

ano

ano 2)

ano
ano

ne
ne 1)

ano 3)

1) použití dvoubodového pásu zvyšuje riziko zranění vašeho
    dítěte v případě nehody
2) bezpečnostní pás musí být schválen dle UN/ECE Č.16 nebo
    srovnatelným standardem
3) nepoužívejte na sedadle spolujezdce s aktivním předním airbagem
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Obsluha autosedačky

Nastavení pásů (A):
Pásy lze nastavit do pěti poloh současně s nastavením výšky 
hlavové opěrky. Pro povolení pásů stiskněte pojistku 
nastavení a poté zatáhněte pouze za pásy. Nikdy netahejte za 
polstry pásů! Pro dotažení pásů zatáhněte za popruh 
nastavení pásů.

Nastavení hlavové opěrky (B):
Hlavovou opěrku lze nastavit do devíti poloh. Pro skupinu I (9-
18kg) je 5 poloh, pro skupinu II a III (15-36kg) jsou 4 polohy. 
Opěrku nastavíte tak, že stisknete pojistku nastavení a 
vyberete požadovanou polohu.

Nastavení sklonu autosedačky (C):
Sklon autosedačky lze nastavit do pěti poloh. Stiskněte 
pojistku polohování a vyberte požadovanou polohu. Po 
nastavení žádané polohy se pojistka samovolně zajistí v 
nejbližší Vámi zvolené pozici. K tomu, aby se pojistka 
samovolně zajistila je nutné s korpusem autosedačky mírně 
trhnout ve směru osy polohování až uslyšíte charakteristický 
zvuk oznamující, že pojistka polohování je správně zajištěna.
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Poutání dítěte v autosedačce (D-H):
Rozepněte pásy v autosedačce tak, že stisknete červenou 
pojistku na přezce pásů (obr. D). Rozendejte pásy co nejvíce 
od sebe (obr. E). Umístěte dítě do autosedačky, přičemž 
zkontrolujte, zda se v autosedačce nenacházejí tvrdé 
předměty (např. hračky). Zkontrolujte správnou polohu 
hlavové opěrky (obr. F). Dítě připoutejte a zacvakněte přezku 
(obr. G). Tahem za ramenní pásy zkontrolujte jejich správné 
zapnutí. Poté pomocí napínacího popruhu proveďte dotažení 
pásů (obr. H). Za popruh tahejte přímo k sobě (ne nahoru nebo 
dolu). Nastavovací popruh by neměl zbytečně přečnívat přes 
sedačku. Pásy musí být dotaženy tak, aby dítě neutiskovaly, 
ale přitom zabránily jeho volnému pohybu.

UPOZORNĚNÍ:
Pro zajištění maximálního bezpečí vašeho dítěte v 
autosedačce je nutné, aby pásy autosedačky byly dostatečně 
napnuté a přiléhaly k tělu dítěte. Pásy nesmí být překroucené a 
polstrování pásů musí být na  ramenech dítěte. 
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Před jízdou zkontrolujte:
• dotažení vnitřních pásů autosedačky (nesmí utlačovat dítě)
• správné nastavení výšky pásů
• zda je přezka správně zacvaknuta

Nastavte polohu sklonu autosedačky co nejvíce do lehu. 
Uvolněte  dolní pojistku opěradla a sedačku rozevřete (obr. A). 
Vložte automobilový pás mezi korpus autosedačky a základnu 
a zapněte jej (obr.B). Odjistěte přezku pro fixaci 
automobilového pásu (1) a zajištění pásu (2) viz. (obr.C). 
Zajištění pásu odjistíte tak, že zatáhnete za kovovou osu ve 
směru šipky viz. (obr. C). Vodorovný pás protáhněte skrz 
vnitřní vodící úchyty a příčný protáhněte skrz přezku (obr. D). 
Příčný pás protáhněte vždy skrz přezku, která je blíže přezce 
automobilu, do které je zapnut automobilový pás. Pás co 
nejvíce napněte (dotáhněte) a poté zajistěte přezku a zajištění 
pásu (obr. E). Ujistěte se, že kovová osa správně zaklapla 
(obr.F). Přiklopte zpět korpus sedačky k základně a zajistěte ji 
dolní kovovou pojistkou (obr.G). Poté Odjistěte horní pojistku a 
protáhněte za ní pás (obr.H). Ujistěte se, že pás vede za horní 
pojistkou (obr. I).

Montáž autosedačky pro skupinu I
(9-18kg)

Autosedačka musí být vždy připnuta automobilovými 
bezpečnostními pásy. Může být použita pouze v automobilech 
vybavených samonavíjecími tříbodovými bezpečnostními 
pásy shodnými s normou UN/ECE č.16.  
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Montáž autosedačky pro skupinu II
(15-36kg)

Demontujte z autosedačky vnitřní pásy včetně polstrů. 
Posaďte dítě do autosedačky. Připoutejte jej automobilovými 
pásy tak, že ramenní pás bude procházet horním vedením 
(červený úchyt na spodní straně opěrky hlavy) a vodorovný 
pás bude procházet přes dolní vedení (červená látková značka 
na potahu). Horní vedení pásů odjistíte tak, že jej vysunete do 
strany ve směru šipky. Poté provléknete automobilový pás a 
vedení zpět zajistíte. V případě, že vám v zajištění vedení 
brání potah, opatrně jej odhrňte a vedení zajistěte. Po zapnutí 
pás urovnejte. Zvláště dbejte na to, aby nebyl překroucený a 
přiměřeně jej utáhněte.
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Vždy dbejte na správné nastavení výšky hlavové opěrky!

Vyjmutí vnitřních pásů autosedačky

Nastavte polohu sklonu autosedačky co nejvíce do lehu. 
Uvolněte  dolní pojistku opěradla a sedačku rozevřete. Vnitřní 
pásy povolte, ať nejsou napnuté. Vytáhněte pásy ze spony 
(obr. A). Vytáhněte osu vnitřních pásů (obr.B). Poté vytáhněte 
pásy včetně polstrů (obr.C). Otvorem v  potahu sedáku 
nahmatejte kovovou sponu, pootočte ji tak, aby se protáhla 
otvorem skrz sedák (obr.D). Totéž zopakujte na druhé straně. 
Odklopte co nejvíce korpus sedačky a ze spodní strany 
prostrčte sponu rozkrokového popruhu (obr.E). Pro usnadnění 
nejprve tlačte přezku směrem k sedáku, tím se spona na 
spodní straně více uvolní.
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Pokud budete chtít opět nasadit vnitřní pásy autosedačky, 
postupujte v obráceném pořadí viz. obrázky H-L. Při zpětném 
nasazování osy vnitřních pásů nejprve stiskněte pojistku 
výškového polohování hlavové opěrky, uchycení osy se více 
vysune. 
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Sejmutí potahu / údržba potahu

Před sejmutím potahu musíte 
odstranit vnitřní pásy (viz. 
předchozí postup). Potah je 
přichycen ke korpusu pomocí 
gumiček.
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Čištění autosedačky: 
Plastové části autosedačky můžete čistit pomocí vlažné 
mýdlové vody. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky. Potah 
autosedačky perte pouze ručně do teploty 30 stupňů Celsia. Po 
vyprání potah neždímejte, nesušte v sušičce a nežehlete.
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Dodavatel poskytuje záruční dobu 24 měsíců ode dne 
prodeje. Během této doby odstraní servisní opravna 
bezplatně všechny poruchy výrobku způsobené výrobní 
závadou či vadným materiálem tak, aby mohl být řádně 
používán. Nárok na záruční opravu se nevztahuje na vady 
způsobené vnějšími podmínkami, např. poruchy zaviněné 
nesprávným používáním, zacházením, neodbornými 
opravami či opotřebením. Záruční doba se v případě 
záruční opravy prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v 
servisní opravně. Prodávající je povinen zákazníkovi při 
prodeji výrobek řádně předvést a vyplnit záruční list. Záruční 
list a doklad o koupi je třeba ve vlastním zájmu uschovat pro 
případnou záruční opravu. Reklamaci je nezbytné uplatnit 
bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objeví. 
Případné prodlení při pokračujícím užívání může zapříčinit 
prohloubení vady. Nezapomeňte prosím, že záruční doba a 
životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost je dána 
způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná 
jako záruční doba. Zboží musí být řádně vyčištěno, zbaveno 
veškerých nečistot a hygienicky nezávadné. Firma je 
oprávněna odmítnout převzetí zboží, které nebude splňovat 
zásady obecné hygieny k reklamačnímu řízení. 

Záruční podmínky:
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