
ECE R129
Po směru jízdy: 
výška 71-105cm (hmotnost do 19,5kg)
Proti směru jízdy:
 výška 40-105cm (hmotnost do 18,5kg)



Ne všichni výrobci již uvádějí kompatibilitu sedadel ve svých 
vozidlech dle i-Size. Tato autosedačka je také schválena pro 
používání na sedadlech vybavených ISOFIXEM. V případě 
nejasností navštivte internetoé stránky výrobce vozidla, nebo 
vyhledejte prodejce vozidel.

i-Size (Integral Universal ISOFIX Child 
restrain system) je skupina autosedaček 
určených k použití na sedadlech v 
automobilu kompatibilních s i-Size.
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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 i-Anchor používáte 
vysoce kvalitní, plně certifikovaný výrobek, schválený dle 
evropského bezpečnostního standardu ECE R129/00. 
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!

Produkt: Dětská autosedačka
Materiálové složení: potah 100% polyester
                                 výplň 100% polyester
Vyrobeno v Číně
Značka: Joie
Výrobce: Joie Childrens Products (UK) Limited
Distributor: Babypoint s.r.o., Konětopy 62, Milín 262 31, 
Česká republika. 

9 10



UPOZORNĚNÍ !
Pozorně si přečtěte následující návod k obsluze a zachovejte jej 
pro další možné použití, nejlépe u autosedačky. Odstraňte veškeré 
igelitové obaly z dosahu dětí, hrozí nebezpečí udušení. 
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. Nikdy nenechávejte dítě upnuté v autosedačce 
bez dozoru! Autosedačka může být používána pouze na 
sedadlech upevněných po směru jízdy. Nikdy nepoužívejte 
autosedačku na sedadlech, kde je aktivní airbag. Nikdy 
nepřevážejte dítě v autosedačce nepřipoutané bezpečnostním 
pásem. Nepoužívejte žádná neoriginální příslušenství k 
autosedačce, která nebyla schválena výrobcem autosedačky. V 
případě pochybností o použití autosedačky kontaktujte 
distributora, nebo prodejce autosedačky. V případě autonehody 
autosedačku již nepoužívejte, 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 potah a 
polstry na pásech, jež jsou v základní výbavě autosedačky, mají vliv 
na bezpečnost Vašeho dítěte. Před jízdou se vždy přesvědčete, že 
se v okolí Vašeho dítěte 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. Nepoužívejte 
autosedačku, jako židli! Pokud autosedačku dlouhodobě 
nepoužíváte, odstraňte jí z automobilu. Neumisťujte žádné objekty 
k opěrné noze báze. Vždy kontrolujte autosedačku, zda není 
poškozena. 

Pro použití autosedačky i-Anchor s bází uchycenou pomocí 
Isofixových konektorů dle ECE R 129/00 musí dítě splňovat 
následující požadavky:
Po směru jízdy: Výška dítěte 71-105 cm / váha dítěte menší nebo 
rovna 19,5kg.
Proti směru jízdy: Výška dítěte 40-105 cm / váha dítěte menší nebo 
rovna 18,5kg.
Nepoužívejte autosedačku uchycenou po směru jízdy dokud dítě 
nepřekročí věk 15 měsíců! Udržujte dítě proti směru jízdy tak 
dlouho, jak je to jen možné, protože je to nejbezpečnější pozice.
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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
1) Autosedačka je schválená dle ECE R129/00, kde je řazena 
do kategorie Universal ISOFIX Class B1, D dětská zádržná 
zařízení pro poutání systémem ISOFIX.
2) Toto je i-Size dětský zádržný systém. Je schválen dle ECE 
R129/00, pro použití v automobilech kompatibilních s i-Size, 
na sedadlech označených výrobcem v návodu na použití 
automobilu.
3) Jste-li na pochybách, konzultujte vše s distributorem, 
nebo prodejcem.

Pro instalaci dle i-Size – pomocí systému ISOFIX.
Toto je dětský zádržný ISOFIX systém a je schválená dle ECE 
R129/00 ve znění všech změn. Ne všichni výrobci 
automobilů uvádějí kompatibilitu s i-Size. Tato autosedačka 
a báze jsou také schváleny pro použití se systémem ISOFIX. 
Prostudujte si informace v návodu, nebo kontaktujte svého 
prodejce automobilů.

Autosedačku s bází půjde uchytit na pozici v automobile 
označenou jako i-Size ISOFIX (detailně popsána v manuálu k 
vozidlu), v závislosti na kategorii zádržného systému a 
způsobu uchycení.

Pro použití této autosedačky uchycené pomocí i-Size 
ISOFIXOVÉ báze dle ECE R129/00, musí vaše dítě splňovat 
následující podmínky:
Po směru jízdy: Výška dítěte 71-105cm / Váha dítěte < 19,5 kg
Proti směru jízdy:
Výška dítěte 40-105cm
Váha dítěte < 18,5 kg

Seznam součástí:
1.1) Opěrka hlavy
1.2) Potah autosedačky
1.3) Spona
1.4) pojistka povolení pásu
1.5) Nastavovací popruh
1.6) Indikátor správného upevnění autosedačky
1.7) Indikátor správného nastavení opěrné nohy
1.8) Opěrná noha
1.9) Tlačítko nastavení opěrné nohy
1.10) Tlačítko odepnutí autosedačky
1.11) Tlačítko nastavení sklonu
1.12) Nastavení popruhu
1.13) Mezinožní popruh
1.14) Ramenní popruh
1.15) Vložka
1.16) Přední vzpěra
1.17) ISOfixové konektory
1.18) ISOfixové vodiče
1.19) Tlačítko nastavení opěrky hlavy
1.20) Ochrana proti bočnímu nárazu

Ujistěte se, že žádná ze součástí nechybí. V případě, že 
některá součást chybí, kontaktujte prodejce.

Autosedačka je vhodná pro instalaci na sedadle vozidla 
vybaveném ISOFIXOVÝMI  úchyty (2)
Neinstalujte toto zádržné zařízení na ta sedadla ve vozidle, 
která směřují zády, nebo bokem ke směru jízdy automobilu 
(3.1)! 
Nikdy neumisťujte autosedačku proti směru jízdy na sedadlo 
spolujezdce vybavené airbagem (3.2)! Případný náraz 
airbagu může způsobit vážná zranění, nebo i usmrcení. 
Prosím věnujte také pozornost návodu dodaným výrobcem 
automobilu.
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Doporučujeme instalovat tento zádržný systém proti směru 
jízdy na zadní sedadlo vozidla.
Neinstalujte tento zádržný systém na sedadla, která se 
mohou pohybovat během instalace.

Zvolte si instalační mód
velikost
dítěte

instalační
mód instalace doporučený

věk
pozice
sklonu

cca
< 4 roky

cca
15 měsíců

až
4 roky

pozice
1-7

pozice
1-7

Použijte vložku pro kojence

Doporučujeme 
používat celou vložku 
pro kojence do výšky 

dítěte 60cm nebo 
dokud z vložky 

nevyrostou. Vložka 
zvyšuje ochranu proti 

bočnímu nárazu.

Odepněte druky 
na opěrce hlavy k 
odejmutí hlavové 

části vložky.

Vyjměte hlavovou část 
vložky pokud již není pro 
hlavu dítěte komfortní.

Vyjměte hlavní část vložky 
pokud již není pro dítě 

komfortní.

Vyjměte vložku pro 
kojence odepnutím 

druků, pokud již není 
pohodlná pro dítě. 

KROK 1: Instalace Báze
1) Autosedačka nasazená v bázi (4).
2) Pro vyjmutí sedačky z báze držte tlačítko pro odjištění z 
báze (5,6) a zvedejte autosedačku směrem vzhůru.
Ujistěte se, že ochrana proti bočnímu nárazu na straně u 
dveří je otevřena (6.1). Boční ochrana směřující dovnitř 
vozidla může zůstat zavřená, pro větší prostor pro sezení.

Instalace dle i-Size pomocí ISOFIXU
1) Rozložte opěrnou nohu z prostoru pod bází (7).
2) Po usazení báze na sedadlo stiskněte tlačítko pro 
nastavení délky nohy a nastavte její délku tak, aby se opírala 
o podlahu ve vozidle (8). Je-li noha správně usazena, objeví 
se zelené indikátory, pokud se objevují červené indikátory, 
není noha správně nainstalována (9).

Opěrná noha má 14 možností nastavení délky. Pokud se 
zobrazuje červený indikátor, není noha správně 
nainstalována. Ujistěte se, že se noha pevně opírá o podlahu 
ve vozidle. Opěrná noha se při nárazu pohne směrem dolu, 
což má funkci nárazníku, který ochrání dítě.

3) Nasaďte vodiče ISOFIXU na úchyty ve vozidle (10.1)
Tyto vodiče mohou ochránit povrch sedadla ve voze, aby 
nedošlo k jejich roztržení. Zároveň usnadní montáž.
4) Otočte konektory ISOFIX o 180 stupňů tak aby směřovali 
do vodičů ISOFIXU (10 a 11).
5) Nyní nacvakněte ISOFIXOVÉ konektory na úchyty ISOFIX 
ve vozidle (12).
Ujistěte se, že jsou oba ISOFIXOVÉ konektory správně 
nacvaknuty do úchytů. Barva indikátorů konektorů by měla 
být zcela zelená (12-1)!
Ujistěte se o správnosti instalace zatažením za oba 
konektory!
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6) Kompletně nainstalovaná báze je ukázána na obrázku 
(13). ISOFIXOVÉ konektory musí být připnuty a zajištěny na 
úchytech (13.1).
Opěrná noha musí být správně nainstalována což označuje 
zelený indikátor (13.2).
7) Věnujte pozornost popiskům baby mode a toddler mode 
v tomto návodu.
8) Pro odejmutí báze, stiskněte tlačítka na ISOfixových 
konektorech (14) a zároveň vytahujte bázi směrem od 
sedadla.
Kompletně složený ISOFix je na obrázku (36).

KROK2: Instalace autosedačky do báze

Baby mode (proti směru jízdy):

Pro děti od výšky 40cm – 105cm/ do váhy 18,5kg.
Poloha sklonu sedačky 1-7.
Nejprve nainstalujte bázi na sedadlo automobilu, poté 
upevněte autosedačku do báze a poté usaďte a upněte dítě 
do autosedačky.
Nejsnadněji nainstalujete autosedačku v případě, že je báze 
napolohována na 7. pozici.

1) Nasaďte autosedačku na bázi a zatlačte ji do báze (15). 
Pokud je autosedačka správně zajištěna, příslušný indikátor 
zobrazí zelenou barvu. Není-li autosedačka správně 
zajištěna, zobrazí indikátor červenou barvu (16.1).
Mírně zatáhněte za sedačku směrem vzhůru, abyste se 
ujistili, že je pevně uchycená v bázi!
Ujistěte se, že mezi spodní stranou báze a sedadlem 
automobilu není žádná mezera!

PAMATUJTE !
1) Vložka pro kojence je součástí sedačky pro lepší ochranu 
dětí. Vložka je vhodná pro děti menší než 60cm.
2) Vložka pro kojence obsahuje hlavovou část a část 
podpírající tělo dítěte.
3) Nejprve nainstalujte bázi na sedadlo automobilu, poté 
upevněte autosedačku do báze a poté usaďte a upněte dítě 
do autosedačky.
4) Jakmile je dítě usazené v autosedačce, přesvědčte se, že 
ramenní pásy jsou ve správné výšce. 
5) Po odejmutí klínku z vložky pro kojence, jej uskladněte na 
místě kam dítě nemá přístup.
6) Ujistěte se, že klínek je v sedačce usazen, dříve než ji 
začnete používat pro kojence (17).
7) Odepněte druky na hlavové opěrce a poté odejměte 
opěrku hlavy. Pro nasazení opěrky hlavy, postupujte v 
obráceném pořadí (18).
8) Použijte přední vzpěru. Nasaďte vzpěru do otvorů v 
sedčce. Je-li červená část schovaná v otvorech sedačky, je 
vzpěra zcela zasunuta (19, 20). 
Ujistěte se, že vzpěru vždy používáte pro protisměrné 
uchycení. Pokud vzpěru nepoužíváte (instalace po směru 
jízdy), uskladněte ji mimo dosah dítěte!

Upnutí dítěte do autosedačky:
Proti směru jízdy !

1) Stiskněte a držte tlačítko na povolení pásů a vytahujte 
ramenní pásy na správnou délku (21).
2) Stiskněte červené tlačítko pro rozepnutí spony (22).
3) Je-li to potřeba, nasaďte do sedačky vložku pro kojence a 
provlékněte pásy (23).
4) Rozepnuté pásy si odložte po stranách (23).
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5) Dítě usaďte do autosedačky a provlékněte jeho ruce pod 
ramenními pásy. Po usazení dítěte zkontrolujte, zda je výška 
pásů na správné úrovni (24)!
6) Zapněte sponu (25).
7) Zatáhněte za popruh nastavení délky pásů a nastavte jej 
na správnou délku tak, aby vaše dítě bylo pevně upnuto (26).
Ujistěte se, že pásy jsou tak utaženy, že pod nimi protáhnete 
maximálně prsty jedné ruky!
Pro uvolnění autosedačky z báze, táhněte autosedačku 
směrem nahoru (27.2) a zároveň držte stisknuté uvolňovací 
tlačítko (27.1).

Toddler mode (Po směru jízdy):

Výška dítěte 71cm – 105cm/Váha dítěte <19,5kg
Poloha sklonu sedačky 1-7. 
Nejprve nainstalujte bázi na sedadlo automobilu, poté 
upevněte autosedačku do báze a poté usaďte a upněte dítě 
do autosedačky!
Nejsnadněji nainstalujete autosedačku v případě, že je báze 
napolohována na 7. Pozici.

1) Nasaďte autosedačku na bázi a zatlačte ji do báze (28). 
Pokud je autosedačka správně zajištěna, příslušný indikátor 
zobrazí zelenou barvu. Není-li autosedačka správně 
zajištěna, zobrazí indikátor červenou barvu (29.1)
Mírně zatáhněte za sedačku směrem vzhůru, abyste se 
ujistili, že je pevně uchycená v bázi!
Ujistěte se, že mezi spodní stranou báze a sedadlem 
automobilu není žádná mezera!
2) Pro uvolnění autosedačky z báze táhněte autosedačku 
směrem nahoru a zároveň držte stisknuté uvolňovací tlačítko 
(27.1).

Upoutání vašeho dítěte v autosedačce
po směru jízdy

PAMATUJTE !
1) Při instalaci autosedačky pro použití pro větší dítě (toddler 
mode), nepoužívejte vnitřní vložku.
2) Nejprve nainstalujte bázi na sedadlo automobilu, poté 
upevněte autosedačku do báze a poté usaďte a upněte dítě 
do autosedačky.
3) Po usazení dítěte zkontrolujte, zda je výška pásů na 
správné úrovni

4) Stiskněte a držte tlačítko na povolení pásů a vytahujte 
ramenní pásy na správnou délku (21.1).
5) Stiskněte červené tlačítko pro rozepnutí spony (22).
6) Rozepnuté pásy si odložte po stranách (30).
7) Dítě usaďte do autosedačky a provlékněte jeho ruce pod 
ramenními pásy (31).
Po usazení dítěte zkontrolujte, zda je výška pásů na správné 
úrovni (31)!
8) Zapněte sponu (25)
9) Zatáhněte za popruh nastavení délky pásů a nastavte jej 
na správnou délku tak, aby vaše dítě bylo pevně upnuto (26).
Ujistěte se, že pásy jsou tak utaženy, že pod nimi protáhnete 
maximálně prsty jedné ruky!
Pro uvolnění autosedačky z báze, táhněte autosedačku 
směrem nahoru a zároveň držte stisknuté uvolňovací tlačítko 
(27).

Nastavení polohy zádové opěrky:
Stiskněte tlačítko nastavení zádové opěrky (32.1) a nastavte 
autosedačku do vhodného úhlu (32.2). Pozice jsou ukázány 
na obrázku (33).
Po napolohování zkontrolujte pozici opěrné nohy!
Autosedačka nabízí 7 možností nastavení sklonu (33,34).
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Nastavení výšky opěrky hlavy a ramenních pásů:
1) Po nastavení správné polohy výšky vždy zkontrolujte, zda 
je výška pásů na správné úrovni.
2) Stiskněte tlačítko nastavení výšky (35.1) a zároveň 
vytahujte hlavovou opěrku nahoru, nebo dolů, dokud se 
nezajistí v jedné ze sedmi poloh. Polohy opěrky hlavy jsou 
ukázány na obrázku (35).

Odejmutí a znovu nasazení látkových částí:
1) Stiskněte červené tlačítko a rozepněte sponu (22)
2) Odepněte ramenní a mezi nožní polstry odepnutím druků 
na jejich vnitřní straně (38).
3) Odepněte gumičky (37) na opěrce hlavy a poté odejměte 
potah opěrky hlavy.
4) Odepněte druky na potahu autosedačky, vtáhněte sponu 
do zadní části potahu a poté potah sejměte (38).
5) Pro nasazení potahů proveďte předchozí kroky v 
opačném pořadí.

Péče a údržba:
Po vyjmutí pěnového polstru jej uchovejte mimo dosah 
dítěte! 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, nebo báze! Neždímejte látkové části 
velkou silou. Mohli by na nich zůstat záhyby! Látkové části 
sušte ve stínu! Odejměte autosedačku i bázi z automobilu 
pokud je delší čas nepoužíváte. Uchovávejte je na chladném 
a suchém místě, mimo dosah dětí. 
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