
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod k použití 

autosedačka MXT (15-36kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nastavení hlavové 

opěrky 

spodní vodidlo pásu 

nastavení šířky bočnic 

zabezpečovací popruh 

horní vodidlo pásu 

vysunovací držák na 

láhev a svačinu 



Pozor 

 

Důležité: Pozorně si pročtěte tuto příručku a přesně dodržujte všechny pokyny. Není-li dětská autosedačka ve vozidle 

správně upevněna a dítě není správně zajištěné systémem bezpečnostního pásu auta, dítěti i ostatním spolucestujícím 

hrozí vážné riziko zranění v případě nehody. 

- PŘED montáží této dětské autosedačky si důkladně pročtěte všechny části této příručky a seznamte se se všemi částmi 

dětské autosedačky . 

- Společnost Diono nedoporučuje kupovat žádné dětské autosedačky z bazaru. Dětskou sedačku zlikvidujte nebo 

recyklujte. Dále ji nepřeprodávejte ani nedarujte. 

- Nezapomeňte: Žádná dětská autosedačka není úplně bezpečná a nechrání před vypadnutím. I když se systémy 

bezpečnostních pásu nedají zkonstruovat jako dětské, vyhovují všem požadavkům evropské normy ECE R44. 

- Tato dětská autosedačka je schválena podle nejnovějších evropských norem a je vhodná jen pro dítě sedící v sedačce 

po směru jízdy s váhou mezi 15 a 36kg (věk cca 4-12 let a výška maximálně  150cm). 

- NEPOUŽÍVEJTE dětskou autosedačku na autosedadle, které je vybavené aktivním předním airbagem. Mohlo by dojít 

k těžkému nebo smrtelnému zranění. 

- NEPOUŽÍVEJTE tuto dětskou autosedačku na autosedadle, které je otočené do boku nebo dozadu. 

- NEUMÍSŤUJTE nic pod tuto dětskou autosedačku (např. polštář, apod.), pokud ji chcete vyzdvihnout na sedadle auta. 

- NEROZEBÍREJTE, ani žádným jiným způsobem neopravujte žádnou část této dětské autosedačky. Mohlo by to mít vliv 

na její vlastnosti a mohlo by to způsobit zranění dítěte. 

- NENECHÁVEJTE předměty, jako např. tašky, potraviny, knihy nebo hračky volně položené v autě. Všechny tyto věci 

musí být správně zabezpečené. 

- NENECHÁVEJTE sklápěcí sedadla v autě nezajištěné. Při náhlém zastavení auta s nezajištěnými sedačkami by mohlo 

dojít ke zranění dítěte. 

- NIKDY NENECHÁVEJTE žádné dítě bez dohledu v autě v této dětské autosedačce ani v žádném jiném bezpečnostním 

systému. 

- NEPOUŽÍVEJTE dětskou autosedačku, která byla ve vozidle, které se zúčastnilo autonehody. Mohlo dojít k poškození, 

které není na první pohled zřejmé, a toto poškození by mohlo narušit schopnost sedačky správně chránit dítě. 

- DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tato dětská autosedačka se smí používat JEN spolu s tříbodovým bezpečnostním pásem: 

bezpečnostním autopásem, který vede přes oblast břicha a diagonálním pásem, který vede přes rameno schváleným 

podle předpisu UN/ECE 16 (obr 1A originálního návodu) a jen na schválených místech na ukotvení ve vozidle určených 

výrobcem vozdila. 

 

 

 

Bezpečnostní upozornění 

- VŽDY zakrývejte dětskou autosedačku, je-li auto zaparkované na přímém slunečním záření. Povrchy se mohou zahřát 

a tkaninový potah může vyblednout. 

- VŽDY dávejte pozor, aby se dětská autosedačka nezachytila ve dveřích auta anebo ve sklápěcím sedadle. 

- VŽDY uskladňujte tuto dětskou autosedačku na bezpečném místě, pokud ji nepoužíváte. Neuskladňujte ji v blízkosti 

zdrojů tepla a nepokládejte na ně žádné těžké předměty. 

- VŽDY tuto dětskou autosedačku v autě připevněte, a to i když není obsazená. 

- NEPOUŽÍVEJTE dětskou autosedačku bez originálního tkaninového potahu anebo náhradního potahu vyrobeného 

společností Diono. Potah je nedílnou součástí bezpečnosti a dalších vlastností dětské autosedačky. 

- NEDOVOLTE dítěti hrát si s dětskou autosedačkou. Není to hračka. 

- DŮLEŽITĚ UPOZORNĚNÍ: Před každou montáží musí být sedadlo auta zajištění ve vzpřímené poloze. Naklonění 

autosedadla nepříznivě ovlivňuje bezpečnost a vlastnosti dětské sedačky v případě nehody. 

 

 

 

Držák na nápoje a svačinu 

Držáky se nacházejí na obou stranách ve spodní části sedačky: chcete-li je 

používat, otočte jimi ven do zajištěné polohy. Pokud je nepoužíváte, otočte je 

směrem dovnitř do zajištěné polohy.  
 

- DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na držáky nestoupejte a nedávejte do nich příliš těžké 

věci, mohly by se zlomit. 

- VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE je na horké nápoje, mohlo by dojít k popálení dítěte. 

 

Připevnění opěradla 

1) Opěradlo položte na rovnou plochu přední stranou dolů (obr 2A.1 originálního návodu). 

2) Spodní část sedačky držte směrem dolů. Zarovnejte otočnou tyč ve spodní části sedačky v úhlu 90° s háky opěradla. 

Stlačením připevníte spodní část sedačky do opěradla (obr. 2A.2). 

3) Otočte spodní část sedačky dolů a pod opěradlo, dokud neuslyšíte zacvaknutí a nevytvoří se tvar sedačky (obr 2A.3). 

4) Trvalé upevnění se zabezpečí pevným utáhnutím šroubů (obr 2B). 

 

Demontáž opěradla 

Postupujte podle pokynů výše v opačném pořadí. 

 

Nastavení hlavové opěrky 

Stlačte červené nastavovací tlačítko na zadní straně opěrky hlavy a nastavte výšku směrem nahoru nebo dolů tak, aby  

odpovídala výšce dítěte (obr. 4). 

 

Nastavení šířky opěradla 

Tato dětská autosedačka je vybavená jedinečným opěradlem s nastavitelnou šířkou, která co nejvíce vyhovuje 

rostoucímu dítěti a potřebného oblečení dle ročního období. 

Šířka se nastavuje otáčením ovládacího kolečka na zadní straně opěradla (obr. 5): otáčením po směru hodinových 

ručiček (obr.5.1) se šířka opěradla zvětšuje, otáčením proti směru hodinových ručiček se opěradlu zužuje. 

 

Zabezpečovací popruh 

Tento zádržný systém je vybavený jedinečným zabezpečovacím popruhem, který zlepšuje bezpečnost, funkční 

vlastnosti a zabezpečení tohoto dětského zádržného systému. Společnost Diono doporučuje vždy používat tento 

zabezpečovací popruh, je-li kompatibilní se sedadlem vašeho vozidla. Zabezpečovací popruh musí být utáhnutý. 

 

 

 

 

 

Správné umístění na sedadle vozidla 

Dětskou autosedačku umístěte na sedadlo vozidla tak, aby pevně seděla na dolní části sedadla a dotýkala se opěradla 

sedadla (obr. 3). 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Používáte-li dětskou autosedačku, pokuste se nastavit opěradlo tak, aby se úplně dotýkalo 

opěradla sedadla vozidla (obr. 3) 



Zabezpečení dítěte 

1) Dětská autosedačka musí být správně umístěna a namontována ve vozidle podle pokynů. 

2) Správně umístění dítěte: musí sedět vzpřímeně a úplně vzadu v dětské autosedačce. 

3) Šířka opěradla dětské autosedačky musí být nastavená na nejužší šířku, které je pro dítě pohodlná (obr. 5) 

4) Zdvihněte opěrku hlavy, abyste získali přístup k horním vodidlům bezpečnostního pásu. (obr. 4) Diagonální část 

bezpečnostního pásu provlečte přes horní vodidlo bezpečnostního pásu na opačné straně, než je spona pásu (obr. 6). 

5) Utáhněte bezpečnostní pás okolo dítěte: břišní část bezpečnostního pásu musí být umístěna v obou červených 

spodních vodidlech bezpečnostního pásu. Diagonální ramenní část musí procházet přes vnitřní část červeného spodního 

vodidla co nejblíže ke sponě a přes ramena dítěte. 

6) Nastavte správnou výšku hlavové opěrky (obr. 4): horní vodidlo má být mírně (nejméně 1 cm) nad rameny dítěte 

(obr. 7). 

POZOR: Pokud se opěrka hlavy nastaví do maximální výšky a výška ramen dítěte je blíže než 1 cm k hornímu vodidlu 

bezpečnostního pásu, je dítě pro dětskou autosedačku již příliš vysoké. 

7) Bezpečnostní pás nesmí být přetočený a musí ležet rovně na břichu, trupu a rameně dítěte (obr. 6). 

8) Utáhněte bezpečnostní pás potáhnutím diagonální ramenní části ve směru šipek. 

9) Zkontrolujte, zad-li je spona ve správné poloze (viz. část dále). 

POZOR: Není-li břišní a diagonální část bezpečnostního pásu správně umístěna, dětská autosedačka není správně 

namontovaná. 

- Diagonální část bezpečnostního pásu musí ležet na rameni a NESMÍ se dotýkat krku (obr. 6). 

- Břišní část má být vpředu a co nejníže na pánvi dítěte a musí se dotýkat horní části stehna. 

Máte-li jakékoliv otázky k pokynům uvedeným výše, obraťte se na výrobce dětské autosedačky. 

 

Správná poloha spony 

DŮLEŽITĚ UPOZORNĚNÍ: Po namontování dětské autosedačky a utáhnutí bezpečnostního pásu na dítěti je důležité 

zkontrolovat správnou polohu spony bezpečnostního pásu, aby se zajistila bezpečná montáž. 

Správná poloha spony bezpečnostního pásu: Spona je na vnější straně dolního vodidla pásu (obr. 6 a obr. 8) 

NESPRÁVNÁ POLOHA SPONY BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU: 

Je-li spona stáhnutá přes dolní vodidlo bezpečnostního pásu a do sedadla (obr. 8), zvolte jinou polohu sezení ve vozidle. 

 

Čištění a údržba 

Čištění potahu 

- Přečtěte si všechny štítky s pokyny na praní, které jsou připevněné na potahu. 

- Potah perte pouze ručně, a to ve studené vodě s jemným pracím prostředkem. 

- Sušte pověšené na šňůře, abyste předešli sražení látky. 

- Potah NEPERTE v horké vodě. 

- Potah NEBĚLTE, neperte v pračce ani nesušte v sušičce. 

Čištění kostry 

- Kostru čistěte houbičkou a používejte JEN teplou vodu a jemné mýdlo. Po dokončení vysušte hadříkem.  

- NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla, saponáty ani jiné chemické či čistící prostředky. 

- Žádnou část sedačky nemažte. 

 

SUNDÁNÍ TKANINOVÉHO POTAHU 

1) Oddělte zadní část od spodní části sedačky. 

2) Odstraňte plastové upevňovací prvky a elastické prvky, kterými je potah připevněný ke spodní části sedadla, 

opěradlu a hlavové opěrky. 

3) Oddělte kusy tkaninového potahu z částí dětské autosedačky. 

 

NASAZENÍ POTAHU 

Postupujte podle pokynů výše v opačném pořadí. 


