
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA + Isofix 
Group I, II, III 

 

 

 

Návod na použití 
 

Děkujeme, že jste si zakoupili autosedačku Sira. 

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte a dodržujte všechny pokyny. 

UPOZORNĚNÍ! Před použitím si pozorně přečtěte pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. 

 

Autosedačka SIRA: cca 9-36kg 

Skupina 1: cca 9kg až 18kg (cca 9 měsíců až 4 roky) 

Skupina 2 a 3: cca 15kg až 36kg (cca 3 roky až 12 let) 

Děkujeme za zakoupení autosedačky Sira skupiny I/II/III.  

Poznámka: Tato autosedačka je vhodná k použití pouze ve vozidlech vybavených 3-bodovým bezpečnostním pásem 

nebo přídavným zařízením ISOFIX. 

Je důležité uchovávat tento návod k použití společně s autosedačkou. Můžete jej uložit do kapsy na zadní straně sedadla 

autosedačky (2). Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití. 

Při použití autosedačky společně se systémem IsoFix, obraťte se na výrobce vozidla. 

Pokud se setkáte s jakýmkoli potížemi při montáži či chybějícími částmi, obraťte se na poprodejní servis. 

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ! 

• Airbagy mohou způsobit zranění. Nepoužívejte tuto dětskou sedačku na sedadle pro spolujezdce s čelním airbagem, 

pokud není deaktivován. 

• Vždy dávejte přednost používání autosedačky na zadních sedadel vašeho vozidla, i když je umožněno použití na 

předním sedadle. Zkontrolujte si příručku vozidla pro radu týkající se montáže autosedačky v přední části vozidla (může 

se dle zemí lišit). Airbagy mohou způsobit zranění. Nepoužívejte autosedačku na sedadle spolujezdce vybavené předním 

airbagem. 

• Selhání spony může způsobí zranění. Nepromazávejte žádnou část spony. Vždy zkontrolujte, zda v přezce postroje 

nejsou žádné potraviny ani jiné předměty. 

• Nikdy nepoužívejte autosedačku bez zádové opěrky, snížili byste tak ochranu vašeho dítěte v případě nehody. 

• Autosedačka musí být umístěna a instalována tak, aby žádná část nemohla uvíznout pod nebo mezi pohyblivými 

sedadly nebo ve dveřích vozidla. 

• Pro bezpečnost Vašeho dítěte se nezbytně nutný správně nastavený a utáhnutý bezpečnostní pás. Mezi pásem a 

dítětem by měla být mezera maximálně na 2 prsty. 

• Toxické čistící kapaliny mohou způsobit onemocnění. Autosedačku ani její části nikdy nebělte, nežehlete, neperte v 

pračce, nesušte v sušičce; mohlo by dojít k jejímu poškození. 

• Spona autopásu nesmí být nikdy umístěna nad bezpečnostním pásem autosedačky.  

• Zajistěte, aby nedošlo k uvolnění zavazadel nebo jiných velkých předmětů, které by mohly způsobit zranění v případě 

nehody. Mohou způsobit zranění ostatním cestujících. Volné předměty v autě vždy zajistěte. 

• Po autonehodě, autosedačku dále nepoužívejte, a to i v případě neviditelného poškození. 

• Nepoužívejte autosedačku bez potahu. Autosedačku také nezakrývejte jinými potahy než těmi, které byly doporučeny 

výrobcem. Mohlo by to mít negativní vliv na bezpečnostní vlastnosti autosedačky. 

• Vždy se ujistěte, že bezpečnostní autopás je upevněn, jakmile je autosedačka nainstalována. Autosedačku mějte 

zajištěnou autopásem nebo Isofixem vždy, a to i když v ní není žádné dítě. Nezajištěná autosedačka může v případě 

nehody způsobit vážná zranění. 

• Uchovávejte vždy tyto pokyny spolu s autosedačkou pro případ jejich budoucího použití. Nedodržení pokynů 

uvedených v tomto návodu může ovlivnit bezpečnost Vašeho dítěte. 

• Nepokoušejte se autosedačku sami žádným způsobem upravovat nebo spravovat, protože tím dojde ke zrušení 

záruky. 

• Chraňte autosedačku před slunečním světlem, abyste předešli rozpáleným předmětům, které mohou způsobit zranění 

Vašeho dítěte. 

• Nenechávejte své dítě bez dozoru v autosedačce nebo v autě. 

• Autosedačka může v průběhu let získat určité opotřebení. V případě poprodejního servisu se obraťte na adresu 

distributora. 

• Všechny části uchovávejte pohromadě, abyste se vyvarovali ztrátě některé z částí. 

• V zimních měsících dbejte na to, aby vzhledem k silnějšímu oblečení nedošlo ke snížení účinnosti pásů sedačky. 

 

DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE AUTOSEDAČKU POUŽÍVAT 

• Před použitím nové autosedačky je důležité plně pochopit, jakým způsobem ji lze správně namontovat, abyste zajistili 

bezpečnost Vašeho dítěte. Dále je důležité seznámit se se všemi funkcemi autosedačky. 

• Prosíme, věnujte pozornost tomu, abyste si plně přečetli tyto pokyny a porozuměli jim. Přečtěte si důkladně všechna 

bezpečnostní upozornění. Před použitím autosedačky si vždy správně připravte pásy.       



POPIS ČÁSTÍ 

 

1. tlačítko pro nastavení opěrky hlavy   18. průřezy na pásy 

2. základna     19. ramenní popruhy 

3. popruh      20. kryt spon 

4. box na uživatelskou příručku    21. tlačítko pro nastavení bezpečnostních pásů 

5. zámek popruhu     22. nastavovací popruh 

6. hák popruhu     23. výplň 

7. konektory ISOFIX (2x)    24. chránič pásu (2x) 

8. vodicí pojistka pásu (pro děti 15-25kg)   25. polštář 

9. držadlo a zámek     26. nastavovací popruh 

10. záchytná spona     27. tlačítko polohování 

11. bočnice     28. regulátor systému ISOFIX 

13. vodící klín pásu (pro děti 15-25kg)   29. spona bezpečnostního autopásu 

15. tlačítko uvolnění ISOFIXu (2x)   30. konektor bezpečnostního autopásu 

16. indikátor připojení ISOFIXu    31. konektor bezpečnostního pásu 

17. opěrka hlavy     32. mezinožní pás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTÁŽ AUTOSEDAČKY PRO SKUPINU I (9-18 kg) 

 

UPOZORNĚNÍ! JE-LI TO MOŽNÉ, POUŽÍVEJTE AUTOSEDAČKU NA ZADNÍCH SEDADLECH, A TO I KDYŽ MÍSTNÍ ZÁKONY 

DOVOLUJÍ POUŽITÍ AUTOSEDAČKY NA PŘEDNÍM SEDADLE. Zkontrolujte si příručku vozidla pro radu týkající se 

montáže autosedačky v přední části vozidla. 

 

AIRBAGY MOHOU ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ. NEPOUŽÍVEJTE AUTOSEDAČKU NA SEDADLE VYBAVENÉM PŘEDNÍM 

AIRBAGEM. PŘI POUŽITÍ AUTOSEDAČKY NA PŘEDNÍM SEDADLE JE NUTNÉ AIRBAG DEAKTIVOVAT, je-li jím auto 

vybaveno! 

INSTALACE S ISOFIXEM A PÁSEM 

Tato autosedačka může být nainstalována pomocí ISOFIXu a pomocí pásu. Vytáhněte červené tlačítko, konektory 

ISOFIXu se automaticky vysunou (B-1). Odblokujte konektory ISOFIXu autosedačky stisknutím tlačítka uvolnění ISOFIXu 

(15) (B-2). 

Otevřete plastový kryt, vyjměte upínací pás a kryt opět zavřete (B-3). 

Zajistěte háky popruhu do držáků a pevně jej připevněte (B-4). 

Umístěte autosedačku na sedadlo vozidla a připojte konektory ISOFIX do přídavného zařízení vozidla (B-5).  Na 

konektoru bude viditelný indikátor.  

Připojte konektory ISOFIXu až po indikátory připojení ISOFIX (16). Poté se indikátor změní z červené na zelenou barvu a 

zazní kliknutí (B-6). To bude znamenat, že autosedačka je zajištěna na svém místě. Poté vytáhněte tlačítko pro nastavení 

ISOFIXu, dokud není autosedačka pevně přitisknutá opěradle autosedadla. 

 

 



NASTAVENÍ SKLONU AUTOSEDAČKY (A) 

Autosedačku lze nastavit do 3 poloh: Vytáhnutím tlačítka polohování (27), nastavíte autosedačku do požadované pozice: 

1. + 2. pozice pro sezení, 3. pozice pro spánek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popruh (3) se nachází nad horní části opěradla. Nastavte jeho délku. Najděte připojení v autě, které může být na 

odkládací ploše, na zadní části autosedadla nebo v zadní straně zavazadlového prostoru a zahákněte jej. Utáhněte 

upínací popruh (B-7) dokud se indikátor nerozsvítí zeleně (B-8). 

 

USAZENÍ DÍTĚTE DO AUTOSEDAČKY 

Uvolněte bezpečnostní pás: Stiskněte tlačítko nastavení pásu (21) (F-1) a zatáhněte za ramenní popruhy (19). 

Při nastavování hlavové opěrky by měla být hlava dítěte přímo uprostřed opěrky a bočnice hlavové opěrky by měly být 

umístěny těsně nad rameny dítěte. 

Chcete-li nastavit opěrku hlavy, vytáhněte tlačítko nastavení opěrky (1), uvolněte západku v zadní části sedadla a 

vytáhněte opěrku hlavy nahoru a nastavte kolečko do jednoho z otvorů na opěrce hlavy (F-2) (F-3). 

Ověřte, zda opěrka hlavy nebrání pohybu ramenům dítěte. 

Také se ujistěte, že horní část hlavy dítěte nepřesahuje vrchol hlavové opěrky (F-4).          

Otevřete sponu popruhu pevným stisknutím červeného tlačítka ve středu spony (F-5). 

Oddělte ramenní popruhy (10) a zajistěte je na bocích autosedačky (F-6). 

Posaďte dítě do autosedačky a ujistěte se, že sedí vzpřímeně u zádové opěrky. Přes ramena přetáhněte ramenní 

popruhy (F-7), spojte dohromady oba konektory (31) a vložte je do spony, dokud neuslyšíte zacvaknutí (F-8). 

Utáhnutí bezpečnostního pásu: Pevně utáhněte pás (26) v přední části sedačky; je-li nutné, stiskněte tlačítko centrálního 

nastavení (F-9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ! 

1. Čím jsou pásy těsněji utáhnuty kolem dítěte, tím lepší je jeho ochrana. 

2. Zkontrolujte, zda popsané strany chráničů pásu jsou nastaveny směrem k ramenou. 

3. Pásy by nikdy neměly být zkroucené ani překřížené. 

4. Pokud nemůžete stisknout pojistky v přezce, odblokujte ji stisknutím červeného tlačítka a zkuste to znovu. 

5. Pokud není možné správně upevnit bezpečnostní pás nebo jej pevně zatáhnout, obraťte se na adresu distributora. 

Výrobek za žádných okolností nepoužívejte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NASTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU 

Bezpečnostní pás musí být nastaven na velikost vašeho dítěte. 

Postroj je pětibodový s ramenními, břišními a mezinožními popruhy. Ramenní popruhy (24) jsou vybaveny chrániči (20). 

Ramenní popruhy se dají umístit do jednoho ze tří průřezů opěradla a musí procházet opěradlem nad rameny dítěte. 

Pokud jsou ramena vašeho dítěte ve výšce mezi dvěma páry průřezů, vždy použijte první dostupnou pozici nad rameny. 

Povolte postroj stisknutím tlačítka (21) a současným tažením ramenních popruhů směrem dopředu (G-1). 

Oddělte zádové opěradlo od základny otočením tlačítka umístěném mezi základnou a opěradlem (G-2). 

Demontujte ramenní popruhy, které jsou umístěny mezi opěradlem a základnou (G-3). 

Sejměte kryt hlavové opěrky, upevněte šroubový uzávěr (viz obr. G-5). 

Odšroubujte šroub (viz obr. G-4) na zadní straně opěrky hlavy. Poté odinstalujte ramenní popruhy. 

Po provedení tohoto kroku, lze opěrku hlavy zvednout více než dosud. (G-5) 

Protáhněte pásy skrz autosedačku a umístěte je dopředu do spony (G-6). 

Pro demontáž pásu otočte a protáhněte sponu spodním otvorem (G-7). 

Bezpečnostní pásy odpojte (G-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTÁŽ AUTOSEDAČKY PRO SKUPINY II + III (15-36kg) 

Zajištění dítěte pomocí autopásu pro dospělé (skupina 2-3)  
Umístěte sedačku do opěradla sedadla vozidla. 

Zkontrolujte, zda opěrka hlavy sedadla vozidla nebrání sedadlu autosedačky. Pokud 

by tomu tak bylo, nastavte nebo odstraňte opěrku hlavy vozidla. Posaďte dítě zády 

vzpřímeně do autosedačky, vytáhněte bezpečnostní autopás pro dospělé a 

přetáhněte jej přes přední část dítěte. 

Protáhněte vrchní část autopásu pro dospělé nad ramenem dítěte, spodní část 

autopásu kolem pánve a pod loketními opěrkami po obou stranách autosedačky. 

Zapojte sponu autopásu pro dospělé do konektoru bezpečnostního pásu (H-1). 

Vrchní část pásu zajistěte do vodící pojistky pásu nad 

ramenem dítěte a diagonálně pás vypněte (H-2) (8). 

Ujistěte se, bezpečnostní pás není zkroucený a je 

dostatečně vypnutý (H-3). 

 

 

Nesprávná instalace autopásu (H-4). 

Zkontrolujte, zda-li nemáte vedený autopás dle 

obrázků (H-4). Pokud ano, pásy přenastavte dle 

postupu výše. 

UPOZORNĚNÍ! Bezpečí Vašeho dítěte v autosedačce 

závisí na správnosti její instalace v autě. Nejste-li si jistí 

správností instalace a autopásů, kontaktujte prodejce. 

Před každým použitím autosedačky si ověřte správnost 

instalace. 

DŮLEŽITÉ! Nesprávná instalace autosedačky snižuje 

ochranu a bezpečnost Vašeho dítěte. 

 

 

 

 

ODSTRANĚNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘEZKY 

UPOZORNĚNÍ! 

Selhání spony může způsobit zranění. Nepromazávejte žádnou část spony. Vždy zkontrolujte, zda v přezce 

bezpečnostního pásu nejsou žádné potraviny ani jiné předměty. 

Potah autosedačky lze sundat. V případě lehkého znečištění očistěte vlhkým hadříkem spolu s mýdlovou vodou. Potah 

lze zcela sundat a ručně prát na 30°C. 

UPOZORNĚNÍ! Toxické čistící prostředky mohou způsobit onemocnění. Nikdy nepoužívejte žádné bělící prostředky, 

nežehlete, neperte v pračce, mohlo by mohlo dojít k poškození potahu. 

ODSTRANĚNÍ POTAHU A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Nejprve odstraňte potah z hlavové opěrky autosedačky.  

Poté skrz potah protáhněte bezpečnostní popruhy. 

Dále uvolněte potah z okrajů autosedačky uvolněním elastické části na předním okraji autosedačky. 

Demontujte ramenní popruhy a konektory.                             

Poté vyjměte přezku a mezinožní pás. Sejměte potah autosedačky. 

 

Chcete-li znovu namontovat potah spolu s ostatním příslušenstvím, postupujte obráceně dle postupu výše. Vždy se 

ujistěte, že potah, bezpečnostní pásy i spona jsou správně nasazené a nejsou překroucené. 

 



DODATEČNÉ INFORMACE 
Nepoužívejte tuto autosedačku v nákupním vozíku. 

Tato autosedačka není schválena pro použití v letadlech. Pro více informací kontaktujte leteckou společnost. 

Chcete-li bezpečně zlikvidovat svoji autosedačku, vždy sejměte bezpečnostní pásy a sedačku znehodnoťte. 

 

 

Tato autosedačka je „univerzální“ dětský bezpečnostní systém. Byla schválena v souladu s nařízením ECE R44 / 04 a je 

vhodná pro všeobecné použití ve vozidlech, která jsou vybavena tříbodovým statickým nebo zasouvatelným 

bezpečnostním pásem schváleným podle předpisu ECE R16 a s kotevními úchyty ISOFIX schválenými podle ECE R14. 

Autosedačka je vhodná pro použití do vozidel, pokud výrobce vozidla uvede, že schválení typu vozidla určuje vhodnost 

pro "univerzální" dětské bezpečnostní systémy třídy A, B a B1. 

 

Tento zádržný systém je klasifikován jako "univerzální" a je vhodný pro upevnění do polohy sedadel podle dodaného 

montážního návodu vozidla. 

V případě pochybností kontaktujte výrobce nebo prodejce. 

 

 

Uchovávejte tento návod k použití pro další použití. 
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