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Vítejte u Joie
Gratulujeme vám, právě jste se stali součástí rodiny 
JOIE! Jsme nadšeni z toho, že se stáváme součástí cest 
s vaším maličkým. Při cestách s autosedačkou Trillo LX 
používáte vysoce kvalitní, plně certifikovaný výrobek, 
schválený dle evropského bezpečnostního standardu 
ECE R44 04 pro váhovou kategorii 15-36kg (skupina 2 a 
3). Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a držte se 
pečlivě zde uvedených instrukcí, čímž si zajistíte 
nejlepší ochranu pro své dítě.

DŮLEŽITÉ!
Uchovejte tento návod pro 
budoucí použití!
Manuál uchovávejte pořád u sedačky v úložném 
prostoru na spodní straně sedáku.

Vyrobeno v Číně
Značka: Joie
Výrobce: Joie Childrens Products (UK) Limited
Distributor: Babypoint s.r.o., Konětopy 62, Milín 262 
31, Česká republika. 



Seznam částí

Před zahájením montáže se ujistěte, že je sedačka kompletní. 
Pokud některá součástka chybí, kontaktujte svého prodejce. 
K montáži není potřeba žádné nářadí.

1) Opěrka hlavy
2) Opěrka zad
3) Loketní opěrka
4) Základna (sedák)
5) Pojistka nastavení
     konektorů

6)  Držáky nápojů
7)  Pojistka nastavení opěrky
      hlavy
8)  Vodič pásů
9)  Boční štít
10) Konektor
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UPOZORNĚNÍ !
Odstraňte veškeré plastové obaly z dosahu dětí, hrozí 
nebezpečí udušení! Před upevněním Vaší autosedačky do 
vozu si pečlivě přečtěte tyto instrukce. Pamatujte nesprávná 
instalace může být nebezpečná. Tato dětská autosedačka je 
vhodná pro děti o hmotnosti 15-36 kg. Dítě sedící v 
autosedačce musí být vždy připoutáno tříbodovými 
bezpečnostními pásy, které jsou součástí výbavy 
automobilu. Pás musí být upevněn tak, aby břišní popruh 
pevně zachycoval pánev a ramenní pás se neopíral o krk či 
obličej dítěte. Pásy musí být napnuté a nesmí být 
překrouceny. Autosedačka je určena k použití výhradně ve 
vozidlech, a proto ji nepoužívejte k jiným účelům. Nikdy 
nenechávejte dítě v autosedačce bez dozoru. Pokud 
autosedačku nepoužíváte, uložte ji na bezpečné místo. Nikdy 
nepoužívejte autosedačku bez potahu. Potah je nedílnou 
součástí autosedačky. Nikdy nepoužívejte autosedačku, 
která je nekompletní, nebo poškozená. Uložte tyto pokyny 
na bezpečné místo, nejlépe k autosedačce nebo ve voze tak, 
abyste je v případě potřeby snadno našli. Vždy, když 
posadíte dítě do autosedačky, zkontrolujte, že bezpečnostní 
popruh je správně nastaven a zapínání pásu je správně 
zacvaknuté. Vnitřek vozu se může velmi zahřát, když vůz 
stojí na přímém slunci. Proto doporučujeme přikrýt 
autosedačku např. osuškou, když ji nepoužíváte. Tím 
zabráníte zahřátí částí autosedačky, které by mohly způsobit 
popálení dítěte. Pravidelně kontrolujte stav opotřebení 
autosedačky, zejména potahu. Zajistěte, aby zavazadla nebo 
jiné těžké nebo ostré předměty, které jsou ve voze, byly  
bezpečně upevněny a uloženy. Volně se pohybující 
předměty mohou pasažéry v případě nehody poranit. Pokud 
cestujete s dalšími pasažéry, kteří obsadí přední i zadní 
místa, lehčí pasažér by měl sedět vzadu ve voze a těžší 
pasažér na předním místě spolujezdce. 
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Autosedačka patří do kategorie “universální”. To znamená, 
že je vhodná pro použití do většiny vozidel, které jsou 
vybaveny  t ř íbodovými  bezpečnostn ím i  pásy,  
homologovanými podle předpisu EHK č.16, nebo dle jiných 
odpovídajících norem. Po nehodě musí být autosedačka 
vyměněna! Ačkoliv může vypadat neporušeně, nemusí v 
případě další nehody ochránit vaše dítě tak jak by měla.

Nikdy nedávejte tuto autosedačku dalším osobám bez 
tohoto návodu! Nikdy nepoužívejte autosedačku z druhé 
ruky, nebo autosedačku, jejíž historii neznáte! Vždy 
používejte autosedačku výhradně v souladu s tímto 
návodem! Nepoužívejte jiná místa k uchycení, než ta 
popsána v tomto návodu. Neinstalujte tuto autosedačku 
proti směru jízdy! Nikdy nevkládejte žádné horké tekutiny do 
držáků nápojů! Nepoužívejte autosedačku déle než 10 let od 
jejího zakoupení, neboť některé součásti mohou degradovat 
postupem času, nebo působením slunečního svitu a nemusí 
poté splnit svůj účel v případě nehody! Nikdy nejezděte s 
nepřipoutanou autosedačkou!
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Stav nouze
V případě stavu nouze nebo nehody je nejdůležitější věnovat 
potřebnou péči vašemu dítěti, případně vyhledání první 
pomoci.

Informace o výrobku:
Před zahájením používání tohoto výrobku si nejprve pečlivě 
přečtěte veškeré informace v tomto návodu. V případě 
jakýchkoliv pochyb kontaktujte distributora, nebo prodejce.

1) Tato autosedačka je řazena do skupiny „univerzální“. Je 
schválena dle evropské regule ECE R44 04 ve znění poslední 
série změn a bude pasovat na většinu, ale nikoliv na všechny 
sedadla v automobilech.
2) To, že sedačka bude pasovat do automobilu je 
pravděpodobné, pokud výrobce vozidla uvádí, že jsou 
sedadla vhodná pro „univerzální“ autosedačky této věkové 
kategorie.
3) Tato autosedačka byla klasifikována jako „univerzální“ 
pod striktnějšími podmínkami než ty, které byli aplikovány na 
jiné autosedačky takto označené dříve.

Sestavení sedačky

Nasazení hlavové opěrky (obr.1-3):

1) Autosedačka po vyndání z krabice (1)
2) Nasaďte hlavovou opěrku dle obrázku (2) tak, že stisknete
    pojistku nastavení výšky opěrky (2-1) a nasunete kusy do
    sebe, dokud se nezajistí v požadované poloze (2-2).
3) Část potahu autosedačky vsuňte za potah zádové opěrky 
     (3).
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Montáž opěrky zad (obr.4-6):

1) Při připojování zádové opěrky k bázi zatlačte zádovou 
    opěrku silně směrem dolů. Háky ve tvaru „U“ se tím zajistí  
    do kotevních bodů na bázi (4). Poté zvedněte zádovou 
    opěrku do vzpřímené polohy (5).
    Zatřeste zádovou opěrkou, abyste se přesvědčili, že je vše  
    správně uchyceno.
    Nepoužívejte bázi (sedák) samostatně!

Výškové nastavení hlavové opěrky (obr.9):

Přitáhněte pojistku polohování na zadní straně hlavové 
opěrky a vyberte její požadovanou polohu.

Zajímejte se při instalaci (obr.10-13):

Instalace pomocí 3-bodového pásu
v automobilu (obr.12-23):

Je-li vozidlo vybaveno ISOfixem, mohou být jeho konektory 
viditelné v ohybu sedadla. Prostudujte si návod k vozidlu, pro 
zjištění přesného umístění těchto konektorů ve vozidle a 
pravidla používání.

Instalace ochrany proti bočnímu nárazu (obr.6-7):
Nasuňte ochranu proti bočnímu nárazu do určených slotů 
dle obrázku (6) a zacvakněte (7).
Kompletně sestavená autosedačka je ukázána na obrázku 
(8).
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2) Pevně zajistěte autosedačku tím, že ji budete tlačit 
směrem dolů rukou, nebo kolenem a zároveň budete tahat za 
nastavitelný popruh (15). 
3) Pro usnadnění odepnutí háků stiskněte pojistku nastavení
    popruhu a popruh s háky uvolněte (16).
4) NIKDY nepoužívejte autosedačku na sedadle, které není 
napolohované ve své nejvíce vzpřímené pozici (18-19). 
Vytáhněte pás vozidla a protáhněte jej podle obrázku (20) a 
poté jej zacvakněte do přezky automobilu. Protáhněte 
ramenní pás vodičem ramenního pásu (20-1).
Nikdy neprotahujte pás vozidla nad opěrkami rukou, pás 
musí procházet pod opěrkami rukou (20-2)!
Boční pás musí jít přes boky dítěte! Výška hlavové opěrky 
musí být nastavena tak, že její dolní část je na úrovni horní 
části ramene dítěte (21) a ramenní pás musí procházet 
vybarvenou zónou jako na obrázku (22) a skrz vodič 
ramenního pásu (23). Umisťujte autosedačku pouze na 
sedadla ve směru jízdy vybavená tříbodovým pásem. Dítě 
smí sedět v autosedačce pouze tak, aby bylo zády opřeno o 
zádovou opěrku, tedy ve směru jízdy. NIKDY nenechávejte 
ramenní pás volně (24)! Vždy musí procházet vodičem 
ramenního pásu! Po protažení vodičem zatáhněte za pás, 
čímž dojde k jeho utažení. Prochází li pás přes krk, hlavu, 
nebo tvář dítěte, přenastavte výšku hlavové opěrky! Pás 
nesmí být překroucený!

1) Umístěte autosedačku ve směru jízdy na sedadlo ve směru 
jízdy. Má li sedadlo úchyty ISOfix, zahákněte háky na sedačce 
za tyto úchyty (14).
NIKDY neinstalujte dva háky na jeden úchyt ISOfix, není-li to 
vyloženě povoleno v manuálu vozidla!
Hákové konekory autosedačky jsou uschovány na spodní 
straně sedáku (17).
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Použití držáků nápojů (obr.25):

Péče a údržba:
Látkové části omývejte studenou vodou do 30 stupňů celsia, 
nežehlete je, ani nebarvěte! Nepoužívejte čistící přípravky, 
benzín ani další organická rozpouštědla k mytí dětské 
autosedačky! Neždímejte látkové části velkou silou. Mohli by 
na nich zůstat záhyby! Látkové části sušte ve stínu! 

Odejmutí potahu (obr.26):
Odepněte 2 druky a 6 gumiček na zadní straně potahu (26).
Pro odepnutí zatáhněte směrem dolů (26-1).
Pro nandání potahu, postupujte dle uvedených instrukcí v 
obráceném pořadí.

Materiálové složení:
potah: 100% polyester
výplň: 100% polyuretan
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Toto zádržné zařízení je klasifikováno ve skupině Semi-
Universal. Je vhodné pro použití na sedadlech většiny 
automobilů. Znaky na diagramu níže korespondují s 
pozicemi kde se dá autosedačka uchytit uvedených na 
následujících stránkách.
Sedadla v ostatních automobilech mohou být také vhodná k 
použití této autosedačky. Následující informace se vztahuje 
pouze k vozidlům prodávaných na evropských trzích. Máte-li 
pochyby, kontaktujte výrobce, nebo distributora.
Vždy preferujte zadní sedadla vašeho automobilu.
Pokud je vaši autosedačku možno uchytit ve vozidle, je v 
Carlistu značka ●
Pokud není možné vaši autosedačku uchytit ve vozidle 
(nebo to není vyzkoušeno), je v Carlistu ○
Nezávisle na označení ●  nebo ○  si pročtěte informace v 
návodu k vašemu vozidlu, případně kontaktujte výrobce 
automobilu. Carlist je možné stáhnout u jednotlivých 
výrobků na webu www.babypoint.eu.

Vhodnost použití v automobilech:
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