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Popis dijelova

Sklapanje mora izvršiti odrasla osoba.

1 Oslonac za glavu (kod nekih modela)
2 Oslonac za donji dio leđa (kod nekih modela)
3 Navlake za oslonce za ruke (kod nekih modela)
4 Baza
5 Jastuci za tijelo (kod nekih modela)

CZ
Seznam dílů

Montáž musí provádět dospělá osoba.

1 Opěrka hlavy (u některých modelů)
2 Bederní opěrka (u některých modelů)
3 Kryty opěrky rukou (u některých modelů)
4 Základna
5 Podušky (u některých modelů)
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Naslon sjedalice
Zadní část sedačky
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GBSV

DET ÄR MYCKET VIKTIGT att bilbältet fästes korrekt på  
bältesstolen. Höftbältet ska placeras genom de röda markeringarna 
under armstöden och diagonalbältet genom de röda markeringarna vid  
skuldran. Se till att bilbältet inte är vridet.
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• ca 4 till 12 års ålder
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GBFI

ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ että auton turvavyö kiinnitetään siten että 
lantiovyö kulkee käsinojien alapuolella sijaitsevien punaisten kohtien 
päältä, ja että olkavyö kulkee punaisen olkavyön vyönohjaimen läpi. 
Varmista että turvavyö ei ole kierteellä.
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• noin 4 - 12-vuotiaat
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GBNO

DET ER MEGET VIKTIG at sikkerhetsbeltet føres riktig på  
beltestolen. Hoftebeltet føres gjennom de røde føringene under  
armlenene og diagonalbeltet gjennom den røde føringen på skulderen. 
Sørg for at beltet ikke er vridd.
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• fra ca. 4 til 12 år
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КРАЙНЕ ВАЖНО правильно продеть поясную часть ремня 
безопасности автокресла через красные направляющие для 
ремня под подлокотниками, а расположенную по диагонали 
часть ремня – через красные направляющие для плечевого 
ремня безопасности. Ремень не должен быть перекручен.
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• примерно от 4 до 12 лет
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GBCS

JE VELMI DŮLEŽITÉ správně připevnit podsedák tak, aby břišní část 
bezpečnostního pásu procházela červeně označenými vodítky pod  
opěrkami rukou a aby úhlopříčná část pásu procházela červeně  
označenými vodítky pro tříbodový pás. Zkontrolujte, zda není  
bezpečnostní pás překroucený.
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• stáří přibližně 4 až 12 let
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GBEL

ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ το παιδικό κάθισμα να 
τοποθετηθεί σωστά με το οριζόντιο τμήμα της ζώνης μέσα από 
τους κόκκινους οδηγούς ζώνης κάτω από τα υποβραχιόνια και 
το διαγώνιο τμήμα της ζώνης μέσα από τους κόκκινους οδηγούς 
ζώνης ώμου. Προσέξτε η ζώνη να μην έχει στρίψει.
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• περίπου 4 έως 12 ετών



51



52



53

GB



54

GB

ОТ НАЙ-ГОЛЯМА ВАЖНОСТ е специалната спомагателна 
седалка да се насочи правилно, като частта на скута от 
колана срещу червения ремък да води под подлакътниците, а 
диагоналният колан да се промушва през водачите на червения 
раменен ремък. Проверете дали няма усуквания на лентата на 
колана.
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•  приблизителна възраст от 4 до12 години
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ESTE EXTREM DE IMPORTANT ca scaunul auto să fie fixat 
corect, porţiunea de centură care înfăşoară partea de sub talie  
traversând ghidajele roşii de centură aflate sub rezemătorile pentru 
braţ, iar centura diagonală trecând prin ghidajele roşii de centură de 
la umăr. Asiguraţi-vă că nu este răsucită banda centurii.
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•  aproximativ între 4 şi 12 ani
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Dacă centura trece peste gâtul, capul sau faţa copilului, reajustaţi înălţimea 
tetierei.

Urmaţi instrucţiunile „Reglarea tetierei”.

Reglarea tetierei ÎNAINTE de a regla înălţimea tetierei, puneţi copilul să 
se aplece uşor în faţă.
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ON VÄGA OLULINE, et turvavöö süleosa oleks juhitud üle istme 
punaste vööjuhikute käetugede alt ja turvavöö diagonaalne osa läbi 
punastest õlavööjuhikutest. Veenduge, et turvavöö ei ole keerdus.
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•  ligikaudu 4–12 aastased
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SVARBIAUSIA, kad pasostės diržas būtų teisingai išvedžiotas  
juosmens dalyje per raudonus diržo kreiptuvus po ranktūrais, o 
įstrižas diržas per raudonus pečių diržo kreiptuvus. Įsitikinkite,  
kad austinė dalis nesusisukusi.
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•  apie 4 - 12 metų
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GBLV

ĻOTI SVARĪGI: sēdeklītim ar paliktni jābūt pareizi novietotam ar 
jostas klēpja daļu pāri sarkanajām jostas vadotnēm zem elkoņbalstiem 
un jostas diagonālajā daļā cauri sarkanajām jostas plecu vadotnēm. 
Pārliecinieties, vai josta nav sagriezusies.
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Europski standard
Vaša je autosjedalica odobrena  

na temelju Europskog standarda  
ECE R44.04

Univerzalna skupina 2,3 15-36 kg Broj odobrenja istaknut je na konstrukciji 
sjedalice i ne smije se ukloniti.

Pogodno za korištenje samo u vozilima s uporištem u 3 točke i sigurnosnim 
pojasevima sa zatezačem sukladno Uredbi ECE br. 16 ili drugim jednakim 
normama. 

Uvijek držite Priručnik za korisnika uz autosjedalicu. Za to postoji 
predviđeno mjesto na dnu konstrukcije sjedalice.
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UPOZORENJE
NEMOJTE MONTIRATI ILI KORISTITI AUTOSJEDALICU 
DOK NISTE PROČITALI I RAZUMJELI UPUTE U OVOM 
PRIRUČNIKU I KORISNIČKOM PRIRUČNIKU VOZILA.

VRLO JE VAŽNO bedreni dio pojasa pravilno provući s dijelom pojasa 
koji pokriva krilo preko crvenih pokazivača putanje za sigurnosni pojas 
ispod oslonaca za ruke a kosi pojas provući kroz crvene pokazivače za 
rameni pojas. Provjerite da remenje pojasa nije uvrnuto.

PAZITE da sjedalicu montirate i pričvrstite tako da se ne može zaglaviti 
iza pokretnog sjedala ili zapeti za vrata.

NEPRAVILNOM UPORABOM OVE AUTOSJEDALICE POVEĆAVA 
SE RIZIK OD TEŠKIH OZLJEDA ILI SMRTI PRILIKOM OŠTROG 
SKRETANJA, IZNENADNOG KOČENJA ILI SUDARA.

Za ovu autosjedalicu NEMOJTE KORISTITI navlaku nekog drugog 
proizvođača. Obratite se isključivo prodavaču rezervnih dijelova tvrtke 
Graco.

NE KORISTITE u konfiguracijama koje nisu prikazane u uputama.

NEMOJTE koristiti alternativne točke opterećenja koje nisu navedene 
u ovim uputama.

Prema statistikama o nesrećama DJECA SU SIGURNIJA KADA SU 
PRAVILNO OSIGURANA NA STRAŽNJIM SJEDALIMA VOZILA, 
NEGO NA PREDNJIM. Za vozila s prednjim zračnim jastukom za 
putnika prilikom ugradnje autosjedalice slijedite kako upute u priručniku 
za vozilo tako i ove upute za montažu autosjedalice.

NIKADA NE OSTAVLJAJTE DIJETE BEZ NADZORA.

NIKADA NE OSTAVLJAJTE AUTOSJEDALICU U VOZILU 
NEPRIČVRŠĆENU. Nepričvršćena autosjedalica može se nekontroli-
rano pomaknuti i može ozlijediti putnike pri oštrom skretanju, naglom 
zaustavljanju ili sudaru. Izvadite je ili se uvjerite da je sigurno pričvršćena 
u vozilu.
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UPOZORENJE
NIKADA NEMOJTE OSTAVLJATI PRTLJAGU ili druge predmete u 
vozilu nepričvršćene, jer u slučaju sudara mogu nanijeti ozljede.

ZAMIJENITE AUTOSJEDALICU NAKON SVAKE NEZGODE. 
Autosjedalica se u nezgodi može neprimjetno oštetiti.

NE VRŠITE PREINAKE NA AUTOSJEDALICI niti koristite dodatke 
ili dijelove drugih proizvođača.

NIKADA NE KORISTITE AUTOSJEDALICU AKO JE OŠTEĆENA 
ILI JOJ NEDOSTAJU DIJELOVI. NE koristite zasječen, poderan ili 
oštećen sigurnosni pojas vozila.

AUTOSJEDALICA SE MOŽE JAKO UGRIJATI AKO SE OSTAVI 
NA SUNCU. Dodir s takvim dijelovima može opeći kožu djeteta. Uvijek 
dotaknite površinu svakog metalnog ili plastičnog dijela prije nego stavite 
dijete u autosjedalicu.

NIKADA NEMOJTE OVU AUTOSJEDALICU dati nekome bez 
pripadajućeg priručnika.

NIKADA NEMOJTE KORISTITI RABLJENU AUTOSJEDALICU 
ili autosjedalicu s čijom dotadašnjom upotrebom niste upoznati.

NIKADA NEMOJTE KORISTITI AUTOSJEDALICU bez oslonaca 
za ruke pričvršćenih za bazu.

Briga i održavanje
•  KONTINUIRANO KORIŠTENJE AUTOSJEDALICE MOŽE DOVESTI 

DO OŠTEĆENJA SJEDALA VOZILA. Upotrijebite ručnik ili tanku deku za 
zaštitu presvlake.

• METALNI I PLASTIČNI DIJELOVI: čistite blagim sapunom i hladnom 
vodom. Nemojte koristiti bjelilo ili deterdžente.

• S VREMENA NA VRIJEME PROVJERITE jesu li se dijelovi AUTOS-
JEDALICE pohabali, kao i jesu li tekstil i šavovi poderani. Opazite li oštećenja 
NE nastojte popraviti autosjedalicu. Zamijenite je.

• NEMOJTE KORISTITI AUTOSJEDALICU bez navlake. 
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Sklapanje autosjedalice

Za podešavanje oslonaca za ruke, skinite vijak i pritisnite gumb sa strane 
baze kako je prikazano za podizanje ili spuštanje. Vratite vijak i pritegnite. 
PROVJERITE kako biste bili

sigurni da su oslonci za ruke čvrsto pričvršćeni povlačeći oslonce prema 
gore. Navucite navlake za oslonce za ruke (kod nekih modela) na oslonce 
za ruke kako je prikazano.

Okrenite oslonac za glavu i oslonac za donji dio leđa kako je prikazano.

Stisnite crveni gumb za podešavanje i gurnite dva dijela jedan u drugi dok 
ne sjednu na svoje mjesto.

PROVJERITE jesu li se dva dijela čvrsto uklopila povlačeći ih.

Spojite elastičnu vrpcu kao što je prikazano.

Okrenite sjedalicu i umetnite tkaninu oslonca za glavu ispod tkanine 
oslonca za donji dio leđa kao što je prikazano. 

Radi lakšeg umetanja tkanine, razmaknite gornji i donji naslon leđa 
stiskajući crveni gumb za podešavanje. 

Pričvrstite naslon sjedalice za bazu. Kuke u obliku slova “U” u dnu naslo-
na za leđa zakačit će se za poluge na bazi.

Pobrinite se da niti jedan dio navlake sjedalice ne ometa pričvršćivanje 
naslona za leđa na bazu.

Nakon što je naslon za leđa čvrsto pričvršćen na bazu, gurnite naslon za 
leđa prema gore kako je prikazano.

Vaša autosjedalica Graco je sada spremna za korištenje. Pogledajte 
“Korištenje autosjedalice Graco” i “Vezanje djeteta u vozilu”.
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Korištenje autosjedalice na način neprikladan za veličinu djeteta može 
povećati rizik od ozbiljnih ozljeda ili smrti. Ograničenja težine i visine 

Da bi koristilo ovu autosjedalicu Graco, dijete MORA zadovoljavati sve 
sljedeće uvjete:

• dob od približno 4 do 12 godina):

• težina između 15-36 kg i

• visina između 96 i 150 cm, i

•  rameni pojas MORA biti položen u crvenom području preko djetetovih 
ramena kako je prikazano u 13  dok bedreni dio mora biti postavljen 
nisko na kukovima djeteta, te

•  uši djeteta moraju biti ispod vrha autosjedalice. Ako su vrhovi ušiju 
iznad vrha sjedalice, vaše je dijete preveliko za autosjedalicu

Nepouzdani sustavi sigurnosnih pojaseva u vozilima

Nemojte koristiti niti jedan od sljedećih sustava sigurnosnih pojaseva.

• NIKADA ne koristite samo pojas koji ide preko krila.

•  NIKADA ne koristite pasivni zaštitni pojas za krilo ili ramena montiran 
na vrata

Pojasevi vozila moraju ravno ležati na djetetu i NE SMIJU biti uvrnuti.

Rameni pojas NE postavljajte labavo i ne provlačite ga ispod djetetove ruke.

NE postavljajte sigurnosni pojas preko oslonaca za ruke. On mora proći 
ispod oslonaca za ruke.

Vodite računa da se pojas vozila NE uvrne.

Bedreni dio pojasa za bedra i ramena MORA ležati nisko i prianjati uz 
kukove samo dodirujući bedra.

NE dopustite da dijete klizi u autosjedalici. Ako dijete ne želi držati 
sigurnosni pojas pravilno postavljen, NE upotrebljavajte tu autosjedalicu. 
Upotrijebite drugačiju dječju sjedalicu.

Oslonac za glavu u vozilu ne smije ometati uporabu oslonca za glavu na 
autosjedalici.

Prednja strana autosjedalice NE SMIJE visjeti preko prednjeg dijela auto-
mobilskog sjedala.

Naslon autosjedalice MORA prianjati uz naslon sjedala vozila kako je prikazano.

12

14

15

16

17

18

19

20



93

Položaji autosjedalice

Autosjedalica ima dva ovdje prikazana položaja.

Naslon autosjedalice MORA prianjati uz naslon sjedala vozila kako je pri-
kazano i u prvom i u drugom položaju.

NEMOJTE KORISTITI autosjedalicu dalje od zavaljenog položaja.

Vezanje djeteta u vozilu

Čvrsto postavite autosjedalicu uz naslon sjedala automobila koje mora biti 
okrenuto prema naprijed i opremljeno bedrenim i ramenim pojasom.

Postavite dijete u autosjedalicu leđima ravno na naslon autosjedalice.

Postavite rameni pojas kroz pokazivače putanje za rameni pojas kao 
što je prikazano na slici 25 , NE kao što je prikazano na slici 26 .  
Zakopčajte kopču i povucite rameni pojas prema gore kako biste ga 
zategnuli.

Da bi se osigurala ispravna visina oslonca za glavu, dno naslona za glavu 
MORA biti u ravnini s vrhom djetetovih ramena kako je prikazano na 
slici 27  dok se rameni pojas mora nalaziti u crvenoj zoni kako je prika-
zano na slici 28 .

Bedreni dio pojasa MORA proći ispod naslona za ruke i sjesti nisko 
na kukove.

Pojas se NE SMIJE uvrnuti.

Ako pojas prelazi djetetu preko vrata, glave ili lica, prilagodite visinu 
oslonca za glavu. Slijedite upute u “Podešavanje oslonca za glavu”.

Podešavanje oslonca za glavu

Neka se dijete lagano nagne prema naprijed PRIJE podešavanja visine 
oslonca za glavu.

Stisnite crveni gumb za podešavanje na vrhu sjedalice i povucite oslonac za 
leđa prema gore dok ne sjedne u jedan od 6 položaja visine.

Kod spuštanja, stisnite crveni gumb za podešavanje i gurnite prema dolje. 
PROVJERITE povlačenjem oslonca za glavu prema gore, da je sigurno 
sjeo u jedan od 6 položaja visine.
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Držači za čaše

Da biste izbjegli opekline, NIKADA ne stavljajte vruće tekućine u držače 
za čaše.

Držači za čaše se nalaze na obje strane sjedalice.

Uklanjanje navlake za sjedalicu

Uklonite elastične omče i kukice sa sjedalice kao što je prikazano.

Na nekim modelima postoji plastična kopča u prednjem dijelu podloška 
za sjedenje na bazi koju treba skinuti prije pranja.

Navlaku perite u perilici hladnom vodom na programu za osjetljivo rublje  
i osušite je na sušilu. NE UPOTREBLJAVAJTE BJELILO.

Da biste vratili navlaku na sjedalicu, postupite obrnutim redoslijedom.

Jastuci za tijelo (kod nekih modela)

Provucite jastuke kroz oslonac za glavu i oslonac za leđa kako je prikazano.

Za podešavanje krilaca oslonca za glavu, pritisnite gumb(e) kako je prika-
zano. Možete odabrati između 2 položaja.
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Návod k použití vždy ukládejte současně s podsedákem. Využijte k 
tomuto účelu spodní část skořepiny sedadla.

Evropský standard
Podsedák byl schválen  

podle evropského standardu  
ECE R44.04

Univerzální skupina 2, 3, 15-36 kg Číslo schválení je připevněno na 
skořepinu sedadla a nesmí být odstraněno.

Lze použít pouze v případě, že je vozidlo vybaveno tříbodovými samonavíjecími 
bezpečnostními pásy schválenými podle předpisu EHK č. 16 nebo jiným 
odpovídajícím předpisem.
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CZ

VAROVÁNÍ
NEINSTALUJTE TENTO PODSEDÁK, DOKUD JSTE SI S 
POROZUMĚNÍM NEPŘEČETLI POKYNY UVEDENÉ V TOMTO 
NÁVODU A V PŘÍRUČCE PRO MAJITELE VOZIDLA.

JE NANEJVÝŠE DŮLEŽITÉ, aby bezpečnostní pás sedáku byl správně 
veden břišní částí pásu skrze červená vodítka pásu pod opěrkami rukou a 
šikmou částí pásu skrze červená vodítka tříbodového pásu. Zkontrolujte, 
zda není bezpečnostní pás překroucený.

ZAJISTĚTE, aby byl podsedák nainstalován tak, aby nemohlo dojít k 
jeho zachycení pohyblivým sedadlem nebo dveřmi vozidla.

PŘI NESPRÁVNÉM POUŽITÍ TOHOTO PODSEDÁKU SE 
ZVYŠUJE NEBEZPEČÍ ZÁVAŽNÉHO PORANĚNÍ ČI ÚMRTÍ 
PŘI PRUDKÉ ZMĚNĚ SMĚRU JÍZDY, NÁHLÉM ZASTAVENÍ A 
DOPRAVNÍ NEHODĚ.

V kombinaci s tímto podsedákem NEPOUŽÍVEJTE potahy od jiných 
výrobců. U svého prodejce žádejte pouze výrobky Graco.

Dětskou sedačku NEINSTALUJTE žádným jiným způsobem, než jaký je 
popsán v těchto pokynech.

NEPOUŽÍVEJTE alternativní nosné body, které nejsou uvedeny v 
těchto pokynech.

Podle statistik dopravních nehod JSOU DĚTI USAZENÉ NA 
ZADNÍCH SEDADLECH VOZIDLA VE VĚTŠÍM BEZPEČÍ NEŽ 
NA PŘEDNÍCH SEDADLECH. Při použití vozidla s airbagem u 
předního sedadla spolujezdce postupujte podle pokynů výrobce vozidla a 
podle těchto pokynů k instalaci podsedáku.

SVÉ DÍTĚ NIKDY NENECHÁVEJTE BEZ DOZORU.

NEZAJIŠTĚNÝ PODSEDÁK NIKDY NENECHÁVEJTE VE 
VOZIDLE. Nezajištěný podsedák uvnitř vozidla může zranit cestující při 
prudké změně směru jízdy, náhlém zastavení a dopravní nehodě. Vyjměte 
jej z vozidla nebo jej bezpečně upevněte pásy ve vozidle.
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VAROVÁNÍ
NIKDY NEPONECHÁVEJTE ZAVAZADLA ani jiné předměty volně 
ve vozidle. Při dopravní nehodě mohou způsobit zranění.

PODSEDÁK PO JAKÉKOLI DOPRAVNÍ NEHODĚ VYMĚŇTE 
ZA NOVÝ. Nehoda může způsobit poškození autosedačky, které nemusí 
být patrné.

NEUPRAVUJTE PODSEDÁK a nepoužívejte žádné příslušenství ani 
díly dodané jiným výrobcem.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE SEDÁK S POŠKOZENÝMI NEBO 
CHYBĚJÍCÍMI SOUČÁSTMI. NEPOUŽÍVEJTE pořezané, roztřepené 
ani poškozené bezpečnostní pásy vozidla.

DĚTSKÁ SEDAČKA SE MŮŽE NA SLUNCI ZAHŘÁT NA VELMI 
VYSOKOU TEPLOTU. Pokud se dítě dotkne horkých částí autosedačky, 
může se popálit. Vždy než dítě posadíte do dětské autosedačky, dotykem 
zkontrolujte teplotu všech kovových nebo plastových částí autosedačky.

ZÁSADNĚ NEPŘEDÁVEJTE TUTO DĚTSKOU SEDAČKU žádné 
další osobě bez tohoto návodu.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE DĚTSKOU AUTOSEDAČKU “z druhé 
ruky” ani sedačku s neznámou historií.

TUTO DĚTSKOU SEDAČKU ZÁSADNĚ NEPOUŽÍVEJTE bez 
opěrek rukou připojených k základně.

Péče a údržba
• Delší používání dětské autosedačky může způsobit poškození sedadel vo-

zidla. Čalounění sedadel lze pro ochranu přikrýt ručníkem nebo tenkou dekou.

• Kovové a plastové díly: čistěte slabou mýdlovou vodou. Nepoužívejte bělicí 
prostředky ani rozpouštědla.

• OBČAS DĚTSKOU SEDAČKU PROHLÉDNĚTE a pátrejte po 
opotřebených součástech, trhlinách a vylomeném materiálu. Najdete-li nějaké 
poškození, NEPOKOUŠEJTE SE dětskou autosedačku opravit. Autosedačku 
vyměňte za novou.

• NEPOUŽÍVEJTE DĚTSKOU SEDAČKU bez potahu.
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Sestavení autosedačky

Chcete-li seřídit opěrky rukou, vyšroubujte šroub a stiskněte tlačítko na 
boku základny (viz obrázek) a posuňte opěrku nahoru nebo dolů. Vložte 
šroub zpět a utáhněte jej. ZKONTROLUJTE bezpečné připojení opěrek 
rukou zatažením.

Nasaďte kryty opěrek rukou (určité modely) na opěrky podle obrázku.

Otočte opěrku hlavy a bederní opěrku podle obrázku.

Stiskněte červené seřizovací tlačítko a zasouvejte oba díly společně až do 
polohy aretace.

Zatažením ověřte bezpečné vzájemné zaklesnutí dílu do sebe.

Připojte pružný popruh podle obrázku.

Obraťte sedačku a vložte látku z opěrky hlavy pod látku na bederní opěrce 
podle obrázku.

Vložení látky si usnadníte vzájemným vysunutím horní a dolní opěrky po 
stisknutí červeného seřizovacího tlačítka.

Připojte opěradlo k základně. Háčky ve tvaru písmene U na spodní části 
opěradla se zaklesnou do čepů v základně.

Zajistěte, aby žádná část potahu sedadla nepřekážela při připojování 
opěradla k základně.

Po bezpečném připojení opěradla k základně zvedněte opěradlo podle 
obrázku.

Podsedák Graco je nyní připraven k použití. Viz “Používání podsedáku 
Graco” a “Zajištění dítěte ve vozidle”.
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Nepoužijete-li podsedák způsobem, který odpovídá rozměrům dítěte, 
zvýší se nebezpečí závažného poranění či úmrtí. Maximální hmotnost 
a výška 

Chcete-li používat tento podsedák Graco, vaše dítě MUSÍ splňovat 
všechny tyto požadavky:

• věk přibližně 4 až 12 let:

• hmotnost 15 až 36 kg a

• výška 96 až 150 cm a

•  ramenní část tříbodového bezpečnostního pásu MUSÍ procházet přes 
ramena dítěte v místech označených červenou barvou na obrázku 13  a 
břišní část pásu musí vést nízko přes bedra dítěte a 

•  uši dítěte musí být níže než horní okraj autosedačky. Je-li vrchní okraj 
boltců nad horním okrajem sedačky, dítě je pro tuto sedačku příliš vysoké.

Nebezpečné systémy bezpečnostních pásů

Nepoužívejte žádný z následujících systémů bezpečnostních pásů ve vozidle.

• NIKDY nepoužívejte pás, který má pouze břišní část.

•  NIKDY nepoužívejte pasívní břišní pás ani ramenní pás instalovaný na 
dveřích.

Bezpečnostní pásy MUSÍ spočívat celou plochou na těle dítěte a NESMÍ 
být překrouceny.

NEPOUŽÍVEJTE neutažený bezpečnostní pás ani pás neprovlékejte dítěti 
pod paží.

NEUMÍSŤUJTE bezpečnostní pás vozidla tak, aby procházel nad 
opěrkami rukou. Musí vést pod opěrkami rukou.

Zkontrolujte, že bezpečnostní pás vozidla NENÍ překroucený.

Břišní část tříbodového pásu MUSÍ spočívat nízko na bocích, musí být 
utažená a jen lehce se dotýkat stehen.

Dítě NESMÍ na podsedáku klouzat dolů. Pokud dítě nebude trvale řádně usa-
zeno, tento podsedák NEPOUŽÍVEJTE. Použijte jiný systém autosedačky.

Opěrka hlavy sedadla ve vozidle nesmí kolidovat s opěrkou hlavy dětské 
autosedačky.

Přední okraj dětské autosedačky NESMÍ přečnívat přes okraj sedadla vozu.

Zadní část dětské autosedačky MUSÍ pevně přiléhat k opěradlu sedadla 
vozu podle obrázku.

12

14

16

17

18

19

20

15



100

Polohy podsedáku

Váš podsedák má dvě polohy (viz obrázek).

Zadní část dětské autosedačky MUSÍ pevně přiléhat k opěradlu sedadla 
vozu podle obrázku v první nebo ve druhé poloze.

NEPOUŽÍVEJTE dětskou autosedačku v nižší než ve skloněné poloze. 
Zajištění dítěte ve vozidle

Umístěte dětskou sedačku tak, aby její zadní strana těsně přiléhala na 
opěradlo sedadla vozu obráceného po směru jízdy, které je vybaveno 
břišním/ramenním pásem.

Usaďte dítě v autosedačce tak, aby jeho záda přiléhala k opěrce autosedačky.

Horní část pásu veďte skrze vodítko pásu podle obrázku 25 , 
NIKOLI podle obrázku 26 . Zapněte přezku a upevněte bezpečnostní 
pás tím, že za něj zatáhnete.

Správnou výšku opěrky hlavy určuje toto pravidlo: spodní okraj opěrky 
hlavy MUSÍ být ve stejné výšce jako vršek ramen dítěte (viz obrázek 27 ) 
a horní pás musí být umístěn v červené zóně (viz obrázek 28 ).

Břišní část pásu MUSÍ procházet pod opěrkami rukou a musí vést 
nízko přes boky.

Bezpečnostní pás NESMÍ být překroucený.

Je-li pás veden přes krk, hlavu či tvář dítěte, změňte výšku opěrky hlavy. 
Postupujte podle pokynů uvedených v části “Úprava polohy opěrky hlavy”.

Úprava polohy opěrky hlavy

PŘED nastavením výšky opěrky hlavy dítě lehce předkloňte.

Stiskněte červené seřizovací tlačítko v horní části sedačky a vytáhněte 
opěradlo nahoru do polohy, v níž se aretuje (6 výškových poloh).

Chcete-li opěrku hlavy posunout dolů, stiskněte červené tlačítko a zatlačte 
směrem dolů.

ZKONTROLUJTE, zda bezpečně zaklapla do jedné z 6 možných poloh 
zatáhnutím za opěrku hlavy.
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Držák nápoje

Do držáku na nápoje ZÁSADNĚ nevkládejte nádoby s horkou kapalinou.

Držáky nápojů jsou na obou stranách sedačky.

Sejmutí potahu autosedačky

Vyhákněte elastická očka a háčky, jak je znázorněno na obrázku.

U některých modelů na přední straně výstelky sedačky na základně je 
plastová spona, kterou je třeba před praním odejmout.

Perte v pračce na nízkou teplotu s použitím cyklu určeného pro 
jemné prádlo a nechte volně uschnout. NEPOUŽÍVEJTE BĚLICÍ 
PROSTŘEDKY.

Chcete-li potah autosedačky znovu nasadit, postupujte v opačném pořadí.

Podušky (u některých modelů)

Prostrčte podušky skrze opěrku hlavy a opěradlo podle obrázku.

K seřízení bočnic opěrky hlavy použijte tlačítka podle obrázku. K dispozici 
jsou dvě polohy.
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OBAVIJEST: 1. Ovo je “univerzalni” sustav zaštite djeteta. Odobren je Uredbom br. 44, 
serijom amandmana 04, za opću upotrebu u vozilima i odgovara većini, ali ne i svim 
automobilskim sjedalima. 2. Vjerojatno će točno odgovarati ako je proizvođač vozila 
u priručniku naglasio da vozilo može primiti  “univerzalni” zaštitni sustav za dijete ove 
dobne skupine. 3. Dječja sjedalica klasificirana je kao “univerzalna” pod strožim uvjetima 
od onih primjenjivanih na ranije dizajne koji ne nose ovu oznaku. 4. Ako niste sigurni kon-
taktirajte proizvođača ili prodavača sustava zaštite djeteta. Prikladno je samo ako su odo-
brena vozila opremljena s uporištem u 3 točke i sigurnosnim pojasevima sa zatezačem 
sukladno Uredbi UN/ECE br. 16 ili drugim jednakim normama. OVU AUTOSJEDALICU NE 
KORISTITE NA SJEDALIMA VOZILA KOJA KORISTE ZRAČNI JASTUK.

UPOZORNĚNÍ: 1. Tato dětská autosedačka je „univerzální“. V souladu s požadavky 
předpisu EHK OSN č. 44 série změn 04 je schválena pro použití ve vozidlech a je vhodná 
pro většinu typů sedadel (ne však pro všechny). 2. Kompatibilita je pravděpodobná, 
pokud výrobce deklaroval v příručce vozidla, že vozidlo umožňuje používání “univerzální” 
dětské autosedačky pro tuto věkovou skupinu. 3. Tato dětská sedačka byla klasifikována 
jako „univerzální“ za přísnějších podmínek, než jaké se vztahovaly na starší modely, které 
toto označení nenesou. 4. S případnými pochybnostmi se obraťte na výrobce či prodejce 
dětské sedačky. Lze ji použít pouze ve schválených vozidlech vybavených tříbodovým 
samonavíjecím pásem schváleným v souladu s předpisem EHK UN č. 16 nebo jiným 
odpovídajícím předpisem. NEUMÍSŤUJTE TUTO AUTOSEDAČKU NA SEDADLA VOZU 
OPATŘENÁ AIRBAGEM.
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