
Výrobce
kiddy GmbH

Schaumbergstr.8
D-95032 Hof / Saale

Distributor
Ing. Lubomír Fiedler

Trnkova 144, CZ-62800, Brno
tel: 544217100, 5482335

www.kiddy.cz



CZ CZ

Použití v letadle
Z důvodu, že autosedačka Evolution pro je 
primárně navržena pro použití v motorovém 
vozidle, její instalace v letadle se liší od
jejího použití v autě. 
Dětská přenašečka může být umístěna pouze 
na sedadla vyznačena leteckou společností 
ve směru jízdy (Obr.1). Přenašečka nesmí být 
umístěna v dosahu airbagu.

Pokud chcete používat přenašečku na palubě letadla, předem se
informujte o přepravních podmínkách u příslušné letecké společnosti.
Přenašečka musí být připevněna bezpečnostními pásy sedadla v 
letadle během celého letu, i když nesvítí signál „Zapněte si bezpeč-
nostní pás.“ Nezabezpečená přenašečka by mohla zranit pasažéry v 
případě nehody, turbulence nebo nouzového přistání.
Vždy zapněte systém vnitřních bezpečnostních pásů autosedačky , 
které slouží k zajištění dítěte! Bezpečnost Vašeho dítěte není zajiště-
na, pokud nedodržíte instalační a bezpečnostní předpisy.

Může se stát, že se přenašečka nebude moci 
instalovat podle popsaného způsobu. 
Pokud se spona bezpečnostního pásu nachá-
zí v oblasti vedení pásů, může dojít k tomu, že 
se spona bezpečnostního pásu nezacvakne, 
nebo se pás nenapne správně (Obr.2).

V takovém případě musíte použít zkracovač 
pásu (Obr.3).
Zkracovač si můžete objednat z kiddy, což do-
poručujeme provést již před cestou v dosta-
tečném předstihu. 
Provlečte pás zkracovačem pásu tak, aby se 
všechny čtyři háčky dostaly za pás (Obr.3, 
bod 1).
Otáčejte zkracovač dokola (Obr.3, bod 2) a 
pak přetáhněte připevněný konec pásu přes 

dva přední háčky (Obr.3, bod 3).
Pokud se spona bezpečnostního pásu stále nachází v oblasti vedení 
pásů, musíte zkracovač ještě jednou otočit.

Následně otočte zkracovač ještě jednou a přetáhněte volný konec 
pásu přes háčky, abyste zkracovač připevnili.
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Dokladem o schválení pro použi-
tí v letadle je nálepka „ For use in 
Aircraft“ umístěná na spodní části 
skořepiny sedačky v blízkosti nále-
pek prokazujících schválení k použi-
tí ve vozidlech.


