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CZ  Vítejte v Joie
Gratulujeme! Zakoupili jste vysoce kvalitní, plně certi-
fikované dětské zádržné zařízení. Tento produkt je vhodný 
pro dítě do hmotnosti 36kg (přibližně 12 let, nebo nižší).
Pečlivě si přečtěte tento návod k použití a postupujte 
přesně dle instrukcí zde uvedených, neboť toto je ten jediný 
způsob, jak ochránit vaše dítě před vážným zraněním nebo 
smrtí v případě nehody. Zároveň mu dodržováním postupu 
uvedenému v tomto návodu zajistíte maximální komfort při 
používání této autosedačky.

Uchovejte tento manuál 
pro budoucí použití!
Ujistěte se, že je vaše vozidlo vybaveno tříbodovým samo-
navíjecím pásem. Automobilový pás může mít různou 
délku a design podle datumu výroby a typu vozidla. Toto 
zádržné zařízení je vhodné pouze pro použití ve vozidlech 
vybavených tříbodovým samonavíjecím pásem, schváleným 
dle UN ECE 16 nebo ekvivalentním standardem.
Toto dětské zádržné zařízení je schváleno dle UN ECE 44 04 
série úprav.
Dětské zařízení není vhodné pro vozidla vybavená pouze 
dvoubodovým pásem.
! Uchovejte tento manuál v přihrádce na zadní straně 
autosedačky, pro jeho budoucí využití.

Seznam částí
Ujistěte se, že jsou v balení všechny části. Pokud jakákoliv část chybí, 
prosím kontaktujte prodejce, nebo distributora. Pro montáž není potřeba 
žádné nářadí.

Látkové části se skládají z potahu autosedačky, polstrování pásů, 
polstrování hlavové opěrky a vložky pro novorozence. Ujistěte se, že 
žádná část nechybí. V případě, že některá část chybí, prosím kontaktujte 
svého prodejce.

  1 Opěrka hlavy 
  2 Potah autosedačky 
  3 Spona 
  4 Popruh nastavení postroje 
  5 Tlačítko vysunutí ISOfixových 

konektorů
  6 Tlačítko nastavení sklonu
  7 Rozkrokový popruh 
  8 Ramenní pásy 
  9 Vložka pro novorozence
10 Vodič pásů
11 Pojistka vodiče pásů

12 Tlačítko nastavení výšky 
opěrky hlavy

13 Nastavení délky pásu Tether
14 Hák pásu Tether
15 Popruh Top Tether
16 Přihrádka na uschování 

návodu
17 Báze 
18 Úchyty ISOfix
19 Zadní průchod na pás
20 Přední průchod na pás
21 ISOfixové vodiče
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! Nikdy nepoužívejte autosedačku z druhé ruky, nebo autosedačku, jejíž 
historii neznáte, nebo je li po nehodě.

! Vždy používejte autosedačku výhradně v souladu s tímto návodem.
! Nepoužívejte jiná místa k uchycení, než ta popsána v tomto návodu.
! Nikdy nejezděte s nepřipoutanou autosedačkou.
! Poutání po směru jízdy je možné pouze pro děti vážící více než 9 kg.
! Neprovádějte žádné úpravy na sedačce. Používejte pouze díly 

schválené výrobcem.
! Nepoužívejte pro dítě příliš vrstev nebo nepadnoucí oblečení, může to 

ovlivnit správnou funkci postroje.
! Při použití autosedačky v Baby módu a Toddler módu se ujistěte, že 

boční pás je vždy veden přes pánev dítěte a je správně utažen.
! Při umístění autosedačky na sedadlo s čelním airbagem se řiďtě pokyny 

výrobce automobilu a tímto návodem. Ze statistik vyplývá, že je 
bezpečnější vozit děti na zadním sedadle.

! Nikdy nevkládejte žádné dodatečné vložky, než ty které jsou součástí 
autosedačky.

! Nikdy nepřenášejte sedačku, pokud je uvnitř dítě.
! Nedovolte, aby došlo k přiskřípnutí pásu do dveří, nebo dalších částí 

automobilu.
! Pokud autosedačku nepoužíváte, vyjměte ji z automobilu. Nepoužívejte 

autosedačku v následujících případech:
 1) sedadlo vozu je orientováno bokem, nebo zády ke směru jízdy
 2) sedadlo vozu neumožňuje stabilní instalaci autosedačky
! Nedovolte dítěti, aby si hrálo s přezkami pásů. Nepoužívejte 

autosedačku, jako židli!
! Pravidelně kontrolujte Isofixové konektory a v případě potřeby je 

vyčistěte. Zanesené konektory mohou mít vliv na jejich spolehlivost.
! Nepoužívejte tuto autosedačku, pokud byla upuštěna na zem z větší 

výšky, nebo pokud jsou na ní viditelné známky poškození.

 VAROVÁNÍ
! Odstraňte veškeré plastové obaly z dosahu dětí, hrozí nebezpečí 

udušení!
! Před upevněním Vaší autosedačky do vozu si pečlivě přečtěte tyto 

instrukce a manuál k automobilu.
! Pamatujte nesprávná instalace může být nebezpečná.
! Tato dětská autosedačka je vhodná pro děti do hmotnosti 36 kg.
! 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.

! 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.
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Stav nouze
V případě ohrožení, nebo úrazu, je nejdůležitější poskytnout vašemu dítěti 
okamžité ošetření a následnou lékařskou pomoc.

Informace o produktu
1. Tato autosedačka je řazena do skupiny Semi-Universal dětských 

autosedaček. Je schválena dle nařízení UN ECE 44 04 série, včetně 
pozdějších změn a bude pasovat do většiny, ne však do všech 
automobilů.

2. Sedačka bude pasovat na místech schválených pro použití s 
ISOFIXem (detailně popsáno v návodu u vozidla), v závislosti na 
kategorii autosedačky a jejího uchycení.

3. Toto zádržné zařízení bylo klasifikováno jako „Univerzální“ dle 
mnohem přísnějších podmínek, než ty, které pochází z dřívější doby 
a neudávají toto upozornění.

4. Jste li na pochybách, konzultujte věc s prodejcem autosedačky a 
vozidla.

Výrobek:  Autosedačka
Model:  C1602
Vhodná pro:  děti od 0-36kg (přibližně 0-12let).
Skupina:  0+/1/2/3
Materiály:  kov, plasty, látky
Číslo patentu: Patentováno
Výrobce:  Joie Children's Products (UK) Limited

Zvolte způsob instalace

Při instalaci
sedačky v Toddler

módu
nepoužívejte
vložku pro

novorozence.

Při instalaci
sedačky v Junior

módu
nepoužívejte
vložku pro

novorozence

Child's
Weig ht

Installation
Mode

Figure for
 Installation

Reference
 Age

Seat Infant Insert
Position Instructions

<18kg

9 - 18 kg

15 - 36 kg

 

Baby mode

Toddler
  mode

Junior mode

<4 roky

1-4 roky

3 roky
-

12 let

3

pozice 1 -4 

pozice 5-6 

5

21

Vložka pro
novorozence musí
být používána od
0-9 měsíců, aby

pomohla
pevnému

připoutání dítěte.

4

pozice 1 -4 

3

21

4

6
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Použití ochrany proti 
bočnímu nárazu

DŮLEŽITÉ
1. Nepoužívejte instalaci po směru jízdy, dokud dítě nepřesáhne váhu 9kg.
2. Ve chvíli, kdy je dítě schopno cestovat po i proti směru jízdy, se doporučuje 

jezdit proti směru jízdy, neboť tento způsob přepravy je bezpečnější.

viz. obrázky 1  - 2

! Pro zajištění lepší ochrany při 
bočním nárazu vždy otevřete boční 
štíty. Pro zvýšení přepravního 
prostoru, nemusí být boční štít na 
straně, kde se autosedačka 
nedotýká dveří vozidla otevřen.

viz. obrázky 3  - 4

Stiskněte tlačítko nastavení sklonu a 
upravte pozici autosedačky do 
nejvhodnější pozice. 3

Možné úhly nastavení jsou ukázány na 
obrázku 4

Úhly nastavení 5 a 6 jsou pouze pro 
Baby mód a jsou označeny modrými 
trojúhelníky.

Pro Toddler mód je možné použít 
polohy 1-4, označené červenými 
trojúhelníky.

! Označení sklonu: nastavený sklon 
poznáte dle vyrovnaného horního a 
dolního trojúhelníku.

Nastavení sklonu

1

2

1

2

3

2

1

4

3 2 16 45
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viz. obrázky 5  - 6

Prosím nastavte hlavovou opěrku a ramenní pásy do správné výšky vzhledem 
k výšce dítěte. 
! Při používání v baby módu musí být otvory pro ramenní pásy zároveň, nebo 

velmi těsně pod rameny dítěte. 5  -1 
! Při používání v toddler módu musí být otvory pro ramenní pásy zároveň, 

nebo velmi těsně nad rameny dítěte. 5  -2 
! Při používání v junior módu musí být vodiče pro tříbodový pás zároveň, 

nebo těsně nad rameny dítěte. 5  -3
Pokud nejsou pásy nastaveny do správné výšky, může dítě během 
autonehody vypadnout z autosedačky.

Výškové nastavení  
Pro hlavovou opěrku a ramenní pásy

Stiskněte tlačítko pro nastavení výšky a zároveň ji zatlačte dolu, nebo 
vytáhněte nahoru, dokud nezapadne do jedné z 10ti pozic.
Pozice hlavové opěrky jsou ukázány na obrázku. 6

! Bočnice autosedačky jsou schopny se roztáhnout pokud je autosedačka 
nastavena do 6. pozice.

viz. obrázky 7  - 10

Dbejte při instalaci

5 1 2 3

6
1

7 8

2

3

1

2

3 1

1

2 43

5 76

1

2 43

5 76

AIRBAG

109
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 Baby mód
(Proti směru jízdy/pro děti do 18kg/od narození-4roky)
viz. obrázky 11  - 20

! Nainstalujte autosedačku na zadním sedadle vozidla a poté usaďte dítě do 
autosedačky.

i. Instalace baby módu

! Nejprve nastavte úhel sklonu autosedačky do vhodné pozice (5 nebo 6) tím, 
že posunete horní trojúhelníkové označení na zvolený modrý trojúhelník.

! Ujistěte se, že ramenní pásy jsou ve správné výšce, před instalací sedačky.
! Při upevňování a nastavování pásů se ujistěte, že žádný z nich není 

překroucen a nezastaví pásy v plnění jejich správné fukce.

1. Protáhněte boční pás přes boční sloty pásu a poté zapněte pás do přezky. 
11  12

3. Zatlačte autosedačku do sedadla a 
zároveň, utahujte 3bodové pásy tak 
abyste autosedačku správně a 
bezpečně zafixovali. 15

! Autosedačku nelze nainstalovat ve 
vozech, jejichž přezka je příliš 
daleko od sedadla a neumožňuje tak 
bezpečnou instalaci.

! Zkontrolujte pevnost instalace 
pohybem s autosedačkou směrem 
dopředu a dozadu.

2. Upevněte ramenní pás do dolního a horního slotu na pás na zadní straně 
sedačky. 13

! Ramenní pás musí jít skrz sloty na pásy 14.
! Ujistěte se, že sloty na pásy jsou zapnuty i pokud autosedačku nepoužíváte, 

abyste předešli zranění, nebo poškození potahů vozidla.

13 14

2

1

15

3

4

1211
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Správně namontovaný pás vozidla je ukázán na obrázku 16

! Boční pás prochází vodiči pásu jako na obrázku 16 -1
! Ramenní pás prochází skrz sloty na ramenní pás viz 16 -2
! Přezka pásu vozidla je správně sepnutá dle obrázku 16 -3

3

2
1

16

Doporučujeme používat
kompletní vložku (včetně

pěnové výplně) pro
novorozence pro dítě od 0-9
měsíců, nebo dokud z vložky

nevyroste. Tato vložka zvyšuje
ochranu proti bočnímu 

nárazu.

Odepněte úchyty na
hlavové části vložky

pro novorozence,
abyste ji mohli

odejmout.

Vyjměte hlavovou část vložky
pokud se do ní již pohodlně

nevejde hlava dítěte.

Vyjměte dodatečnou
vložku pro tělo dítěte

pokud se do ní již
pohodlně nevejdou ramena

dítěte. 

  

Odepněte úchyty, abyste
mohli vyndat výplň vnitřní
vložky, čímž získáte více

prostoru, pokud se již dítě
pohodlně nevejde do

sedačky.
Výplň může být používána
odděleně bez přichycení k

vnitřní vložce jako opora zad
dítěte pro větší komfort v

autosedačce.

1

2

ii. Zapnutí dítěte do autosedačky použití vložky pro 
novorozence

1. Nejprve stiskněte a držte tlačítko pro 
povolení postroje a povolte zcela 
oba ramenní pásy. 17

2. Stiskněte červené tlačítko pro 
odepnutí spony. 18

3. Usaďte dítě do autosedačky a 
protáhněte obě jeho ruce skrz 
postroj.

4. Zapněte sponu. 19

17

18

19
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(Po směru jízdy/pro děti od 9 do 18kg/věk 1-4roky)
viz. obrázky 21 - 39

! Nejprve nainstalujte autosedačku na sedadlo vozidla, až poté usaďte dítě do 
autosedačky.

i. Instalace v Toddler módu

! Nastavte autosedačku do vhodného úhlu (4 pozice pro Toddler mód). 
Označení pozic je dle nastavení horního trojúhelníku na pozici jednoho z 
dolních červených trojúhelníků.

! Nastavte ramenní pásy do správné výšky ještě před instalací autosedačky 
ve vozidle.

! Při upevňování a nastavování pásů se ujistěte, že žádný z nich není 
překroucen a nezastaví pásy v plnění jejich správné fukce.

20
5. Zatáhněte za pás nastavení délky 

postroje a utáhněte je tak, abyste 
zajistili, že je dítě pevně připoutáno. 
20

! Jakmile je dítě usazeno, zkontrolujte 
zda je správně nastavená výška 
pásů. 

! Ujistěte se, že prostor mezi pásy a 
dítětem je maximálně odpovídající 
tloušťce jedné ruky.

Toddler Mód

1. Protáhněte tříbodový pás skrz otvory 
v zadní straně sedačky. 21

2. Zacvakněte pás do spony. 22

3. Otevřete vodič pásů na straně a 
protáhněte jím bezpečnostní pás 
vozidla. 23

21

23

22
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! Zkontrolujte pevnost instalace pohybem s autosedačkou směrem dopředu a 
dozadu.

Správně namontovaný pás vozidla je ukázán na obrázku 25

! Ramenní pás prochází vodičem pásu dle obrázku 25 -1 

! Boční pás prochází otvory v autosedačce dle obrázku 25 -2 

! Spona je správně zapnuta dle obrázku 25 -3

4. Zatlačte autosedačku do sedadla a 
zároveň, utahujte 3bodové pásy tak 
aby jste autosedačku správně a 
bezpečně zafixovali. 24

! Autosedačku nelze nainstalovat ve 
vozech, jejichž přezka je příliš daleko 
od sedadla a neumožňuje tak 
bezpečnou instalaci. 24 -1

Pro instalaci se systémem ISOfix a Top tetherem

1. Nasuňte vodiče ISOfixových 
konektorů na uchycení ISOfix. 
Isofixové vodiče mohou ochránit 
potah sedadla ve voze před 
poškozením. Pomohou také navést 
ISOfixové konektory při instalaci  26

2. Vytáhněte ISOfixové konektory 
stisknutím tlačítka 27 a tažením za 
konektory směrem ven 28

24

25

1

2
3

1

26

28

27
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! Ujistěte se, že oba konektory jsou 
správně připojeny k uchycení 
ISOfix. Barva indikátorů na obou 
konektorech by měla být zcela 
zelená. 29

! Isofixové konektory musí být pevně 
nacvaknuty na uchycení.

! Ujistěte se, že je autosedačka 
pevně nasazená tím, že zatáhnete 
za oba ISOfixové konektory 
směrem ven.

! Zvolte ideální polohu před tím, než 
dorazíte sedačku k sedadlu 
automobilu, neboť jakmile bude pás 
toptether zajištěn a napnut, nebude 
již možné polohu upravovat, bez 
nutnosti znovu nastavit délku pásu 
toptether.

3.Stiskněte tlačítko pro vysunutí 
ISOfixových konektorů a zatlačte 
autosedačku proti sedadlu, dokud 
nebude pevně opřena ve vozidle. 30

4.Pro zvětšení délky pásu Toptether 
stiskněte tlačítko a natáhněte pás. 
31

5.Zapněte hák na pásu Toptether do 
úchytu. 32

! Používejte Top tether je-li ve 
vozidle úchyt pro top tether, jsou-li 
splněny všechny požadavky (viz. 
návod k vozidlu).

6.Správně upevněný systém ISOfix a 
toptether je ukázán na obrázku 33

! Ujistěte se, že je hák Toptetheru 
správně zajištěn v uchycení. Barva 
indikátoru na popruhu Tether by 
měla být zcela zelená. 33 -1

! Po nastavení sklonu zkontrolujte 
napnutí pásu Toptether a upravte 
jej, aby byl zcela napnut. Pří 
nastavování sklonu nejprve 
Toptether povolte, nastavte sklon a 
poté opět napněte pás toptether.

Odejmutí báze ze sedadla

1.Pro vyjmutí báze ze sedadla, 
stiskněte tlačítko nastavení délky 
konektorů 34 -1 a vytáhněte bázi 
směrem od sedadla ve vozidle. 34 -2

29
1

30

31

12

32

33 1

34

2

1
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2.Poté stiskněte tlačítka na 
konektorech a vyjměte konektory z 
ISOfixového uchycení ve vozidle. 35

! Isofix zasunete dle obrázku. 36

! Pokud Toptether nepoužíváte, musí 
být bezpečně uskladněn. Abyste se 
ujistili, že je Toptether bezpečně 
uskladněn, povolte jej a srolujte, 
abyste se ujistili, že se nebude 
obtáčet v době kdy se bude vozidlo 
pohybovat. 37

! Pokud není využívána kapsa , 
bezpečně jej uskladněte.

ii. Zapnutí dítěte do autosedačky použití dodatečné 
vložky opory těla

! Pokud instalujete autosedačku v 
Toddler módu, nepoužívejte vložku 
pro novorozence.

1. Nejprve stiskněte a držte tlačítko pro 
povolení postroje a povolte zcela 
oba ramenní pásy. 38

2. Stiskněte červené tlačítko pro 
odepnutí spony. 39

3. Usaďte dítě do autosedačky a 
protáhněte obě jeho ruce skrz 
postroj a zapněte sponu.

38

39

36

1

2

2

37

35

12
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4. Zatáhněte za pás nastavení délky 
postroje a utáhněte je tak, abyste 
zajistili, že je dítě pevně připoutáno. 
40

! Jakmile je dítě usazeno, zkontrolujte 
zda je správně nastavená výška 
pásů.

! Ujistěte se, že prostor mezi pásy a 
dítětem je maximálně odpovídající 
tloušťce jedné ruky.

40

 Junior Mód 
(Po směru jízdy / pro děti od 15 do 36kg / věk 3-12 let )
viz. obrázky 41 - 46

i. Instalace v Junior módu

! Použijte pro upoutání pouze tříbodový pás automobilu. Nepoužívejte vložku 
pro novorozence, ramenní ani rozkrokové pásy. Uskladněte vnitřní postroj 
autosedačky včetně spony a přezek v příslušné přihrádce uvnitř autosedačky.

! Nastavte výšku ramenních pásů do ideální polohy předtím, než je uskladníte.

! Nastavte autosedačku do vhodného úhlu (4 pozice pro Junior mód). Označení 
pozic je dle nastavení horního trojůhelníku na pozici jednoho z dolních

! Při upevňování a nastavování pásů se ujistěte, že žádný z nich není 
překroucen a nezastaví pásy v plnění jejich správné fukce.

411. Stiskněte červené tlačítko pro 
odepnutí spony. 41

2. Odejměte vložku pro novorozence a 
rozkrokové polstrování. 

! Při instalování autosedačky v Junior 
módu, nepoužívejte vložku pro 
novorozence.

6. Znovu zapněte suché zipy a druky 
pro obnovení správného 
polstrování sedačky. Správně 
upravená sedačka je ukázána na 
obrázku 43 

3. Odepněte druky a suché zipy na čelní straně autosedačky. 42 -1 
4. Zdvihněte horní klopu směrem nahoru a dolní klopu směrem dopředu a poté 

uskladněte ramenní pásy v přihrádce pro jejich uskladnění. 42 -2 42 -3
5. Protáhněte sponu směrem dozadu pod potahem a poté ji společně s 

přezkami uskladněte v příslušných přihrádkách pod potahem. 42 -4 

43

42

3 41
2
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ii. Zapnutí dítěte do autosedačky instalace 
tříbodovým pásem

1. Nechte dítě usadit v autosedačce a 
zkontrolujte, zda jsou vodiče ramen-
ních pásů ve správné výšce. 

2. Provlékněte ramenní pás skrz vodič 
ramenního pásu a boční pás skrz 
příslušné sloty. Zapněte sponu a 
utáhněte pás y. 44

! Ramenní pás musí procházet skrz 
vodič ramenního pásu. 45 -1

! Boční pás musí jít skrz sloty na 
autosedačce. 

! Autosedačku nelze nainstalovat ve 
vozech, jejichž přezka je příliš 
daleko od sedadla a neumožňuje tak 
bezpečnou instalaci. 44 -2

! Protáhněte boční pás automobilu 
středem potahu rozkrokového pásu a 
poté potah zapněte.

! Nikdy nepoužívejte pouze boční pás 
vozidla.

! Nikdy nenechávejte ramenní pás 
povolený a nikdy jej neveďte pod 
rukou dítěte.

! Nikdy neveďte ramenní pás za zády 
dítěte.

! Nikdy nenechejte dítě klouzat dolů v 
autosedačce, hrozí mu uškrcení.

instalace tříbodovým pásem a Isofixem

1. Instalace pomocí ISOfixu je ukázána na obrázku 26 - 30

2. Usaďte dítě do autosedačky a ujistěte se, zda jsou ramenní pásy ve správné 
výšce. 

3. Instalace pomocí tříbodového pásu je ukázána na obrázcích 44 - 45

4. Správně upevněná autosedačka připevněná ISOfixem a pásem vozidla je 
ukázána na obrázku 46

! Ujistěte se, že jsou oba konektory ISOfix pevně nacvaknuty na uchycení ISOfix. 
Barva indikátorů na obou konektorech musí být zcela zelená. 46 -1

! Ujistěte se, že je autosedačka pevně nacvaknutá tím, že zatáhnete za oba 
konektory. 

! Ramenní pás musí procházet skrz vodič ramenního pásu. 46 -3 
! Boční pás vozidla musí procházet středem potahu na rozkrokový pás a poté na 

něm zapněte suché zipy. 46 -4 
! Boční pás musí procházet předními úchyty na pás. 
! Autosedačka nemůže být používána, je-li délka spony automobilu příliš dlouhá 

pro bezpečné upevnění autosedačky. 46 -2
! Nikdy nepoužívejte pouze boční pás vozidla pro uchycení dítěte a sedačky.
! Nepoužívejte povolený ramenní pás a neveďte jej pod rukou dítěte
! Nikdy neveďte ramenní popruh za zády dítěte
! Nenechávejte dítě vyklouzávat ze sedačky, hrozí jeho zranění.

44

45
1

2

1 2

46

31

2 4
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viz. obrázky 47

1. Odejměte vložku pro novorozence a 
rozkrokový polstr.

2. Stiskněte červené tlačítko na sponě.
3. Odepněte suché zipy na hlavové 

opěrce a poté sejměte polstrování 
hlavové opěrky. 47 -1

4. Odepněte druky na zadní straně 
posltrování autosedačky a poté jej 
odejměte. 47

! Nikdy neodstraňujte žádný konektor 
připevněný k plastu při odejímání 
látkových částí.

! Pro nasazení látkových částí 
postupujte dle předchozího postupu v 
obráceném pořadí.

Odejmutí látkových částí  Údržba
! Po odejmutí pěnové výplně z vložky pro novorozence ji uskladněte na místě 

kam dítě nemá přístup.

! Látkové části umývejte chladnou vodou do 30stupňu celsia.

! Látkové části nežehlete.

! Na látkové části nepoužívejte bělidlo ani je nečistěte za sucha.

! Nepoužívejte nezředěný neutrální čistící prostředek, benzín, ani další 
organická rozpouštědla k umytí produktu.

! Nesnažte se krouti ani ždímat látkové části sedačky velkou silou, může to 
zanechat na výrobku záhyby.

! Látkové části sušte zavěšené ve stínu.

! V případě delšího nepoužívání autosedačky ji vyjměte z vozidla a 
uskladněte ji ve stínu v místě, kam děti nemají přístup.

47
1
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SK  Vitajte v Joie
Gratulujeme! Zakúpili ste vysoko kvalitné a plno certi-
fikované detské zádržné zariadenie. Tento produkt je sch-
válený pre používanie pre deti do 36kg (približne do 12 
rokov). Starostlivo si prečítajte tento manuál a dodržujte v 
ňom uvedené inštrukcie, pretože to je jediná možnosť ako 
ochrániť vaše dieťa pred zranením, alebo smrťou v prípade 
nehody a ak mu zaistiť pohodlné užívanie tohto produktu.

Uchovajte tento návod pre 
budúce použitie!
Uistite sa, že je vaše vozidlo vybavené troch bodovým pá-
som s samo navíjaním.
Automobilový pás môže mať rôznu dĺžku a dizajn v závis-
losti na dátumu výroby a typu vozidla. Toto zádržné zari-
adenie je vhodné iba pre použitie v uvedených vozidlách 
vybavených troch bodovým samo navíjacím pásom, sch-
váleným podľa UN ECE 16 alebo ekvivalentných štandardov. 
Toto detské zádržné zariadenie je schválené podľa UN ECE 
4404 série úprav.
! Prosím uchovajte tento návod k použití v priehradke na us-
chovávaní návodu na zadnej strane sedačky.

Zoznam častí
Uistite sa, že všetky časti sú dostupné. Ak akákoľvek časť chýba, prosím 
kontaktujte svojho predajca alebo distribútora. Pre montáž nie je treba 
žiadne náradie.

Látkové časti sa skladajú z: poťahu autosedačky, polstrov pásov, 
poľstrování opierky hlavy a vložky pre novorodenca. Uistite sa, že žiadna 
časť nechýba. V prípade, že niektorá časť chýba, prosím kontaktujte 
svojho predajcu.

  1. Opierka hlavy
  2. Poľstrovanie poťahu
  3. Spona
  4. Popruh nastavení postroja
  5. Tlačidlo vysunutí ISOfixových 

konektorov
  6. Tlačidlo nastavení sklonu
  7. Medzi nožný popruh
  8. Ramenní pásy
  9. Vložka pre novorodenca
10. Vodič pásov
11. Poistka vodiča pásov

12. Tlačidlo nastavení výšky 
opierky hlavy

13. Nastavenie dĺžky pásov Tether
14. Hák pásu Tether
15. Popruh Top tether
16. Priehradka na uschovávaní 

návodu
17. Báze
18. Úchyty ISOfix
19. Zadní priechod na pás
20. Prední priechod na pás
21. ISOfixové vodiče

1
2

3

4 6 7

8
9

5 17
1920

11 12

15

16

14

13

21

18

10
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! Nikdy nepoužívajte sedačku z druhej ruky, alebo autosedačku, ktorej 
neznáte históriu.

! Vždy používajte autosedačku, ktorá je výhradne v súlade s týmto 
manuálom.

! Nepoužívajte iná miesta k uchyteniu, než tie, ktoré sú popísané v tomto 
návodu.

! Nikdy nejazdite s nepripútanou autosedačkou.
! Pútanie po smere jazdy je možné iba pre deti, ktoré majú hmotnosť viac 

ako 9 kg.
! Nerobte nijaké úpravy na sedačke. Používajte výhradne diely schválené 

výrobcom.
! Nepoužívajte pre dieťa veľa vrstiev a lebo nepadnúceho oblečenia, 

môže to ovplyvniť správnú funkciu postroja.
! Pri použitiu autosedačky v Baby módu a Toddler módu sa uistite, že je 

bočný pás vždy vodený cez panvu dieťaťa a že je správne utiahnutý.
! Pri umiestnení sedačky na predné sedadlo s čelným Airbagom sa riaďte 

pokyny v manuálu vozidla a týmto návodom. Zo štatistik vyplýva, že je 
bezpečnejšie voziť deti na zadnom sedadle.

! Nikdy nevkladajte nijaké dodatočné vložky, než tie ktoré sú súčasťou 
autosedačky.

! Nikdy sedačku neprenášajte ak v nej sedí dieťa.
! Nedovoľte, aby došlo k privretiu pásu do dverí, alebo ďalších častí 

automobilu.
! Ak sedačku nepoužívajte, vyberte ju z auta. Nepoužívajte sedačku v 

nasledujúcich prípadoch:
 1. Sedadlo auta je orientované bokom k alebo chrbtom k smere jazdy.
 2. Sedadlo auta neumožňuje stabilnú inštaláciu autosedačky
! Nedovoľte dieťaťu sa hrať s prackami pásov, nepoužívajte sedačku ako 

stoličku.
! Pravidelne kontrolujte ISOfixové konektory a v prípade potreby je 

vyčistite. Zanesené konektory môžu mať vplyv na ich spoľahlivosť.
! Nepoužívajte tuto autosedačku, ak bola upustená na zem z väčšej výšky 

alebo ak sú na nej viditeľné známky poškodenia.

 VAROVANIE!
! Odstráňte všetky plastové obaly z dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo 

udusenia!
! Pred upevnením vašej autosedačky do vozidla si starostlivo prečítajte 

tieto inštrukcie a manuál k vozidlu.
! Pamätajte, nesprávna inštalácia môže byť nebezpečná.
! Táto autosedačka je vhodná pre deti do hmotnosti 36 kg.
! Pásy musí byť napnuté, a nesmú byť prekrútené.
! Autosedačka je určená k použitiu výhradne v automobiloch, preto ju 

nepoužívajte za iným účelom.
! Nikdy nenechávajte dieťa v autosedačke bez dozoru.
! Ak autosedačku nepoužívate , uložte ju na bezpečné miesto.
! Nikdy nepoužívajte autosedačku bez poťahu.
! Poťah je nedielnou súčasťou autosedačky.
! Nikdy nepoužívajte autosedačku, ktorá je nekompletná alebo poškodená.
! Uložte tieto pokyny na bezpečné miesto, najlepšie k autosedačke alebo v 

aute tak, aby ste je v prípade potreby ľahko našli.
! Vždy, keď posadíte dieťa do autosedačky, skontrolujte, či je bezpečnostný 

popruh je správne nastavený a zapínanie pásu je správne zacvaknuté.
! Vnútro vozidla sa môže veľmi zahriať, keď vozidlo stojí na priamom slnku.
! Preto odporúčame prikryť autosedačku napr. osuškou, keď ju 

nepoužívate.
! Tým zabránite zahratiu častí autosedačky, ktoré by mohli spôsobiť 

popálenie dieťaťa.
! Pravidelne kontrolujte stav opotrebenia autosedačky, najmä poťahu.
! Zaistite, aby batožina alebo iné, ťažké alebo ostré predmety, ktoré sú vo 

vozidle boli bezpečne uložené a upevnené.
! Voľne sa pohybujúce predmety môžu cestujúce v prípade nehody poraniť.
! Ak cestujete s ďalšími pasažieri, ktorí obsadí predná aj zadné miesta, 

ľahší pasažier by mal sedieť vzadu vo vozidle a ťažší pasažier na 
prednom mieste spolujazdca.

! Po nehode musí byť autosedačka vymenená.
! Aj keď môže sedačka vyzerať ako neporušená, nemusí v prípade ďalšej 

nehody ochrániť vaše dieťa tak ak by mala.
! Nikdy nedávajte tuto autosedačku ďalším osobám bez tohto návodu na 

použitie.
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Stav núdze
V prípade ohrození alebo úrazu je najdôležitejšie poskytnúť vášmu dieťaťu 
okamžité ošetrenie a následne lekársku pomoc.

Informácie o výrobku
1. Táto sedačka je zaradená do skupiny Semi Universal detských 

autosedačiek. Je schválená podľa UN ECE R44/04 série, v rátaniu 
neskorších zmien a bude kompatibilná s väčšinou ale nie však so 
všetkými automobily.

2. sedačka bude pasovať na miestach schválených pre použitie s 
ISOfixom (detailne popísané v návodu u vozidla). V závislosti na 
kategórii autosedačky a jej uchytenia.

3. Toto zádržné zariadenie bolo klasifikované ako „Univerzálne“, podľa 
o veľmi prísnejších podmienok, než tie, ktoré pochádzajú z skoršej 
doby a neudávajú toto upozornenie.

4. V prípade akýchkoľvek pochýb kontaktujte predajcu autosedačky 
alebo vozidla.

Výrobok:  Autosedačka
Model:  C1602
Vhodné pre deti od  0-36 kg (cca 0-12 rokov)
Skupina:  0+/1/2/3
Materiály:  kov, plasty, látka
Výrobca:  Joie Children´s Products (UK) Limited
www.joiebaby.com

Zvoľte pôsob inštalácie
Hmotnosť

dieťaťa
Typ

inštalácie
obrázok
inštalácie

pozícia
sedadla

ďalšie
inštrukcie

Odporúčaný
vek

<18kg

9 - 18 kg

15 - 36 kg

 

Baby mode

Toddler
  mode

Junior mode

<4 roky

1-4 roky

3 roky
-

12 let

3

pozice 1 -4 

pozice 5-6 

5

21

4

pozice 1 -4 

3

21

4

6

vložka pre 
novorodenca musí 
byť používaná od 
0-9 mesiacov, aby 

pomohla k 
pevnému 

pripútaniu bábätka

pri inštalácii
sedačky v toddler

módu
nepoužívajte
vložku pre

novorodenca

pri inštalácii
sedačky v Junior

módu
nepoužívajte
vložku pre

novorodenca
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Použitie ochrany proti 
bočnému nárazu

Dôležité
1. Nepoužívajte inštaláciu po smere jazdy, dokiaľ dieťa nepresahuje váhu 9 kg.
2. Vo chvíli, keď je dieťa schopné cestovať po i proti smere jazdy sa odporúča 

jazdiť ďalej proti smere jazdy, lebo je tento spôsob cestovania bezpečnejší.

vid. obrázky 1  - 2

! Pre zaistenie väčšej bočnej ochrany 
otvorte bočné štíty. Pre zvýšenie 
prepravného priestoru nemusí byť 
bočný štít na tej strane, kde sa 
autosedačka nedotýka dverí.

vid. obrázky 3  - 4

Stlačte tlačidlo nastavenia sklonu a 
upravte pozíciu autosedačky do 
zvolenej polohy. 3

Možné uhly nastavenia sú ukázané na 
obrázku 4  Uhly nastavenia 5 a 6 sú 
len pre Baby mód a sú označené
modrými trojuholníky.

Pre „Toddler mód“ je možné
použiť polohy 1-4, označené
červenými trojuholníkmi.

! Označenie sklonu: nastavený sklon 
poznáte podľa vyrovnaného horného 
a dolného trojuholníka.

Nastavenie sklonu

1

2

1

2

3

2

1

4

3 2 16 45
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vid. obrázky 5  - 6

Prosíme nastavte opierku hlavy a ramenných pásov do správnej výšky, 
vzhľadom k výške dieťaťa. 
! Pri používaniu v Baby módu musí byť otvory pre ramenné pásy rovnako 

alebo veľmi tesne pod ramenom dieťaťa. 5  -1 
! Pri používaniu Toddler módu musí byť otvory pre ramenné pásy rovnako 

alebo veľmi tesne nad ramenom dieťaťa. 5  -2 
! Pri používaniu Junior módu musí byť vodič pre troch bodový pás rovnako 

alebo veľmi tesne nad ramenom dieťaťa. 5  -3
Ak nie sú pásy nastavené do správnej výšky, môže dieťa behom nehody 
vypadnúť z autosedačky.

Výškové nastavenie  
Pre opierku hlavy a ramenné pásy

Stlačte tlačidlo pre nastavenie výšky pásov na opierke hlavy a zároveň ju zatlačte 
nadol a lebo ju ťahajte smerom do hora, kým nezapadne do jeden z 10 pozícií.
Pozície opierky hlavy sú vyobrazené na obrázku. 6

! Bočná časť autosedačky sa môže rozšíriť, ak je sedačka nastavená do 
pozície 6.

vid. obrázky 7  - 10

Dbajte pri inštalácii

5 1 2 3

6
1

7 8

2

3

1

2

3 1

1

2 43

5 76

1

2 43

5 76

AIRBAG

109
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 Baby mód
(proti smere jazdy/pre deti do 18 kg/od narodenia – 4 
roky)
vid. obrázky 11  - 20

! Nainštalujte sedačku na zadné sedadlo vozidla a potom usaďte dieťa do 
sedačky.

i. Inštalácia „Baby módu“

! Najprv nastavte uhol sklonu autosedačky do vhodnej pozície 5 alebo 6 tým, 
že posuniete horné trojuholníkové označenie na zvolený modrý trojuholník.

! Uistite sa, že ramenné pásy sú v správnej výške, pred inštaláciou sedačky.
! Pri upevňovaní a nastavovaní pásov sa uistite, že žiadny z nich nie je 

prekrúcaný a tak ich nemôže zastaviť pri plnení ich funkcie.

1. Pretiahnite bočný pás cez bočné sloty pásu a potom pás zapnite do spony. 
11  12

3. Zatlačte autosedačku do sedadla a 
zároveň uťahujte 3 bodové pásy tak, 
aby ste autosedačku správne 
zafixovali. 15

! Autosedačku nie je možné inštalovať 
vo vozidlách, ktoré majú sponu príliš 
ďaleko od sedadla a neumožňuje 
tým bezpečnou inštaláciu.

! Skontrolujte pevnosť inštalácie 
pohybom s autosedačkou smerom v 
pred a dozadu.

2. Upevnite ramenný pás do dolného a horného slotu na pás, ktorý je na 
zadnej strane sedačky. 13

! Ramenný pás musí isť skrz sloty na pásy. 14.
! Uistite sa, že sloty na pásy sů zapnuté aj keď sedačku nepoužívate, aby ste 

predošli zraneniu, alebo poškodeniu poťahov vozidla.

13 14

2

1

15

3

4
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Správne nainštalovaný pás je vidno na obrázku 16

! Bočný pás prechádza vodičmi pásov ako na obrázku 16 -1
! Ramenný pás prechádza skrz sloty na ramenné pásy viz 16 -2
! Spona pásu vozidla je správne zopnutá podľa obrázku 16 -3

Odporúčame používať
kompletnú vložku ( v rátaniu

penovej výplne) pre
novorodenca od 0-9

mesiacov, alebo dokiaľ v
vložky nevyrastie. Táto vložka

zvyšuje ochranu proti
bočnému nárazu.

Odopnite úchyty na
hlavovej časti vložky
pre novorodencov,

aby ste ju mohli
odobrať.

Vyberte časť vložky za
hlavičkou, ak sa do nej už
pohodlne nevyjde hlava

dieťaťa.

Vyberte dodatočnú vložku
pre telo dieťaťa , ak sa do

nej pohodlne nevojdú
ramena dieťaťa.

  

Odopnite úchytky, aby ste
mohli vybrať výplň vnútornej

vložky, čím získate viac
priestoru, ak sa už dieťa
pohodlne nezmestí do

sedačky.
Výplň môže byť používaná
oddelene bez prichytenie k
vnútornej vložke ako opora

chrbta dieťaťa pre väčší
komfort v autosedačke.

1

2

ii. Zapnutie dieťaťa do sedačky, použitie vložky pre 
novorodenca

1. Najprv stlačte a držte tlačidlo na 
povolenie postroja a povoľte oba 
ramenné pásy. 17

2. Stlačte červené tlačidlo pre 
odopnutie spony. 18

3. Usaďte dieťa do autosedačky a 
pretiahnite obidve jeho ruky cez 
postroj.

4. Zapnite sponu. 19

3

2
1

16

17

18

19
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(Po smere jazdy/pre deti od 9 do 18 kg/ vek 1-4 roky)
vid. obrázky 21 - 39

! Najprv nainštalujte autosedačku na sedadlo vozidla, a potom usaďte dieťa 
do autosedačky.

i. Inštalácia v „Toddler módu“

! Nastavte autosedačku do vhodného uhla (4 pozícia pre Toddler mód). 
Označenie pozícií je podľa nastavenia horného trojuholníku na pozíciu 
jedného z dolných červených trojuholníkov.

! Nastavte ramenné pásy do správnej výšky pred inštaláciou autosedačky vo 
vozidle.

! Pri upevňovaní a nastavovaní pásov sa uistite, že žiadny z nich nie je 
prekrúcaný a nemôže zastaviť ostatné pásy pri plnení ich funkcie.

5. Zatiahnite za pás nastavenia dĺžky 
postroja a utiahnite ho tak, aby ste 
zaistili, že je dieťa pevne pripútané. 
20

! Ako náhle je dieťa usadené v 
autosedačke, skontrolujte, či je 
správne nastavená výška pásov. 

! Uistite sa, že je priestor medzi 
pásom a dieťaťom maximálne na 
hrúbku jednej ruky.

Toddler Mód

1. Pretiahnite troch bodový pás skrz 
otvory v zadnej strane sedačky 21

2. Zacvaknite pás do spony. 22

3. Otvorte vodič pásov na strane a 
pretiahnite ním bezpečnostný pás 
vozidla. 23

20 21

23

22
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! Skontrolujte pevnosť inštalácie pohybom s autosedačkou smerom v pred a 
vzad.

Správne nainštalovaný pás vozu je ukázaný na obrázku 25

! Ramenný pás prechádza vodičom podľa obrázku 25 -1 

! Bočný pás prechádza otvory v autosedačke podľa obrázku 25 -2 

! Spona je správne zapnutá podľa obrázku 25 -3

24

25

1

2
3

1

4. Zatlačte autosedačku do sedadla a 
zároveň uťahujte 3 bodové pásy tak, 
aby ste autosedačku správne a 
bezpečne zafixovali. 24

! Autosedačku nie je možné 
nainštalovať vo vozidlách, ktorých 
spona je príliš ďaleko od sedadla a 
neumožňuje tak bezpečnou 
inštaláciu. 24 -1

Pre inštaláciu s systémom ISOfix
a Top tetherem

1. Osaďte vodiče ISOfixových 
konektorov na uchytení ISOfix. 
Isofixové vodiče môžu ochrániť 
poťah sedadla v voze pred 
poškodením. Pomôžu tiež naviesť 
ISOfixové konektory pri inštaláciu  
26

2. Vytiahnite ISOfix ové konektory 
stlačením tlačidla 27 a ťažením za 
konektory smerom von 28

26

28

27
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! Uistite sa, že oba konektory sú 
správne pripojené k uchytení 
ISOfix. Farba indikátorov na oboch 
konektoroch by mala byť úplne 
zelená. 29

! Isofixové konektory musí byť pevne 
zacvaknuté v uchytení.

! Uistite sa, že je autosedačka pevne 
nasadená tím, že zatiahnete za oba 
ISOfixové konektory smerom von.

! Zvoľte ideálnu polohu pred tím, než 
dorazíte sedačku k sedadlu 
automobilu, pretože ako náhle bude 
pás toptether zaistený a napnutý, 
nebude už možné polohu 
upravovať, bez nutnosti znovu 
nastaviť dĺžku pásu toptether.

3.Stlačte tlačidlo pre vysunutí 
ISOfixových konektorov a zatlačte 
autosedačku proti sedadlu, až kým 
nebude pevne opretá vo vozidle. 30

4.Pre zväčšenie dĺžky pásu Toptether 
stlačte tlačidlo a natiahnite pás. 31

5.Zapnite hák na pásu Toptether do 
úchytu. 32

! Používajte Top tether ak je v 
vozidle úchyt pre top tether, a sú 
splnené všetky požiadavky (vid. 
návod k vozidlu).

6.Správne upevnený systém ISOfix a 
toptether je ukázaný na obrázku 33

! Uistite sa, že je hák Toptetheru 
správne zaistený v uchytení. Farba 
indikátoru na popruhu Tether by 
mala byť úplne zelená. 33 -1

! Po nastavení sklonu skontrolujte 
napnutí pásu Toptether a upravte 
ho, aby bol úplne napnutý. Pri 
nastavovaní sklonu najprv 
Toptether povoľte, nastavte sklon a 
potom opäť napnite pás toptether.

Vybratí základne zo sedadla

1.Pre vybratie základne zo sedadla, 
stlačte tlačidlo nastavení dĺžky 
konektorov 34 -1 a vytiahnite 
základňu smerom od sedadla vo 
vozidle. 34 -2

29
1

30

31

12

32

33 1

34

2

1
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2.Potom stlačte tlačidlo na konektoroch 
a vyberte konektory z ISOfixového 
uchytenia vo vozidle. 35

! Isofix zasuniete podľa obrázku. 36

! Ak Toptether nepoužívate, musí byť 
bezpečne uskladnený. Aby ste sa 
uistili, že je Toptether bezpečne 
uskladnený, povoľte jej a zrolujte, 
aby ste sa uistili, že sa nebude 
obtáčať v dobe keď sa bude vozidlo 
pohybovať. 37

! Ak nie je využívaná kapsa, bezpečne 
ju uskladnite.

ii. Zapnutie dieťaťa do autosedačky použitie 
dodatočnej vložky pre oporu tela

38

39

! Ak inštalujete autosedačku v Toddler 
módu, nepoužívajte vložku pre 
novorodenca.

1. Najprv stlačte tlačidlo pre povolenie 
postroja a povoľte oba ramenné 
pásy. 38

2. Stlačte červené tlačidlo pre 
odopnutie spony. 39

3. Usaďte do sedačky dieťa a 
pretiahnite jeho ruky cez postroj a 
zapnite sponu.

36

1

2

2

37

35

12
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4. Zaťahajte za pás nastavenia dĺžky 
postroja a utiahnite ho tak, aby bolo 
dieťa správne pevne pripútané. 40

! Ako náhle je dieťa pripútané, 
skontrolujte či je správne nastavená 
výška pásov.

! Uistite sa, že je priestor medzi 
pásom a dieťaťom maximálne na 
hrúbku jednej ruky.

 Junior Mód 
(po smere jazdy/pre deti od 15 do 36 kg/ vek 3-12 
rokov)
vid. obrázky 41 - 46

i. Inštalácia v Junior módu

! Použite pre pútanie iba troch bodový pás automobilu. Nepoužívajte vložku 
pre novorodenca, ramenné ani medzi nožné pásy. Uskladnite vnútorný 
postroj autosedačky v rátanie spony a praciek v príslušné priehradke vo 
vnútri autosedačky.

! Nastavte výšku pásov do ideálnej polohy pred tým, než je uskladníte.

! Nastavte sedačku do vhodného uhla (4 pozície pre Junior mód). Označenie 
pozícií je podľa nastavenia horného trojuholníka na pozíciu jedného z 
dolných červených trojuholníkov.

! Pri upevňovaní a nastavovaní pásov sa uistite, že žiadny z nich nie je 
prekrúcaný a nemôže zastaviť ostatné pásy pri plnení ich funkcie.

1. Stlačte červené tlačidlo pre 
odopnutie spony. 41

2. Vyberte vložku pre novorodenca a 
medzi nožné polstrovanie. 

! Pri inštalovaní autosedačky v Junior 
módu nepoužívajte vložku pre 
novorodenca.

6. Znovu zapnite suché zipsy a 
patenty pre obnovenie správného 
polstrovanie sedačky. Správne 
upravená sedačka je na obrázku 43 

3. Odopnite patenty a suché zipsy na čelnej strane autosedačky. 42 -1 
4. Zdvihnite horné krytie smerom do hora a dolné krytie smerom v pred a potom 

uskladnite ramenné pásy v priehradke pre ich uskladnenie 42 -2 42 -3
5. Pretiahnite sponu smerom vzad pod poťahom a potom ju spoločne s 

prackami uskladnite v príslušných priehradkách pod poťahom. 42 -4 

40 41

43

42

3 41
2
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ii. Zapnutie dieťaťa do autosedačky inštalácia 
trojbodovým pásom

44

45
1

2

1 2

1. Nechajte dieťa usadiť v autosedačke 
a skontrolujte, či sú vodiče ramenných 
pásov v správnej výške. 

2. Prevlieknite ramenný pás skrz vodič 
ramenného pásu a bočný pás skrz 
príslušné sloty. Zapnite sponu a uti-
ahnite pásy. 44

! Ramenný pás musí prechádzať skrz 
vodič ramenného pásu. 45 -1

! Bočný pás musí ísť skrz sloty na 
autosedačke. 

! Autosedačku nie je možné 
nainštalovať vo vozidlách, ktorých 
spona je príliš ďaleko od sedadla a 
neumožňuje tak bezpečnou 
inštaláciu. 44 -2

! Pretiahnite bočný pás automobilu 
stredom poťahu rozkrokového pásu a 
potom poťah zapnite.

! Nikdy nepoužívajte iba bočný pás 
vozidla.

! Nikdy nenechávajte ramenný pás 
povolený a nikdy ho nevoďte pod 
rukou dieťaťa.

! Nikdy nevoďte ramenný pás za 
chrbtom dieťaťa.

! Nikdy nenechávajte dieťa sa kĺzať dole 
v autosedačke, hrozí mu uškrtenie.

inštalácie s troch bodovým pásom a ISOfixem

1. Inštalácia pomocí ISOfixu je ukázaná na obrázku 26 - 30

2. Usaďte dieťa do autosedačky a uistite sa, že sú ramenné pásy v správnej výške. 

3. Inštalácia pomocí troch bodového pásu je ukázaná na obrázkoch 44 - 45

4. Správne uchytená autosedačka pripevnená ISOfixom a pásom vozidla je 
ukázaná na obrázku 46

! Uistite sa, že sú oba konektory ISOfix pevne zacvaknuté na uchytení ISOfix. 
Farba indikátorov na oboch konektoroch musí byť úplne zelená. 46 -1

! Uistite sa, že je autosedačka pevne zacvaknutá tím, že zatiahnite za oba 
konektory. 

! Ramenný pás musí prechádzať skrz vodič ramenného pásu. 46 -3 
! Bočný pás vozidla musí prechádzať stredom poťahu na cez medzi nožný pás a 

potom na ňom zapnite suché zipsy. 46 -4 
! Bočný pás musí prechádzať prednými úchyty na pás. 
! Autosedačka nemôže byť používaná, ak je dĺžka spony automobilu príliš dlhá pre 

bezpečné upevnenie autosedačky. 46 -2
! Nikdy nepoužívajte iba bočný pás vozidla pre uchytení dieťaťa a sedačky
! Nepoužívajte povolený ramenní pás a nevoďte ho pod rukou dieťaťa
! Nikdy nevoďte ramenní popruh za chrbtom dieťaťa
! Nenechávajte dieťa kĺzať sa zo sedačky, hrozí jeho zranení.

46

31

2 4
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vid. obrázky 47

1. Odoberte vložku pre novorodenca a 
medzi nožné polstrovanie.

2. Stlačte červené tlačidlo na spone.
3. Odopnite suché zipsy na opierke 

hlavy a potom vyberte polstroanie 
opierky hlavy. 47 -1

4. Odopnite patenty na zadnej strane 
polstrovania autosedačky a potom 
ho vyberte. 47

! Nikdy neodstraňujte žiadny konektor, 
pripevnený k plastu pri vyberaní 
látkových častí.

! Pre nasadenie látkových častí 
postupujte podľa predchádzajúceho 
postupu v obrátenom poradí.

Vybratie látkových častí  Údržba
! Po vybratí penovej výplne z vložky pre novorodenca ju uskladnite na mieste 

kam dieťa nemá prístup.

! Látkové časti umývajte studenou vodou do 30°C.

! Látkoví časti nežehlite!

! Na látkové časti nepoužívajte bielidlo ani je nečistite za sucha.

! Nepoužívajte nenariedené čistiace prípravky, benzín ani ďalšie organická 
rozpúšťadla k umývaniu detskej autosedačky.

! Nežmýkajte časti veľkou silou. Môžete na nich spôsobiť záhyby.

! Latkové časti sušte v tieni.

! V prípade dlhšieho nepoužívania autosedačky ju vyberte z vozu a uskladnite 
ju v tieni, v mieste kam nemajú prístup deti.

47
1
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Komponendid
Enne paigaldamist veenduge kõikide komponentide olemasolus. Kui 
mõni komponent puudub, võtke ühendust kohaliku jaemüüjaga. 
Paigaldamine toimub ilma tööriistade abita.

Pehmenduste alla kuuluvad istmepadi, jalgevaherihma polster, peatugi ja 
tugi vastsündinule. Veenduge kõikide komponentide olemasolus. Kui 
mõni komponent puudub, võtke ühendust müüjaga.

  1 Peatugi
  2 Istmepadi
  3 Lukk
  4 Rihma regulaator
  5 ISOFIX-kinnituste vabastamise 

nupp
  6 Kalde reguleerimishoob
  7 Jalgevaherihm
  8 Õlarihmad
  9 Tugi vastsündinule
10 Lukustamine
11 Lukustusseadis

12 Peatoe reguleerimishoob
13 Ülemise rihma reguleerija
14 Kinnitusrihma konks
15 Ülemise kinnituse rihm
16 Kasutusjuhendi hoiukoht
17 Alus
18 ISOFIX-kinnituste ühendaja
19 Tagumine pilu sõiduki 

turvavööle
20 Sülerihma juhik
21 ISOFIX-kinnituste juhikud

1
2

3

4 6 7

8
9

5

ET  Õnnitleme 
Olete ostnud kõrgekvaliteedilise ja täielikult sertifitseeri-
tud lapse turvasüsteemi. Käesolev toode sobib ALLA 36 
kg kaaluvatele lastele (u 12 aastased või nooremad).
Lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige 
paigaldusetappe, kuna see on AINUS viis, kuidas last 
liiklusõnnetuse korral tõsiste või koguni surmavate vigas-
tuste eest kaitsta ning võimaldada lapsel end antud tur-
vasüsteemi kasutades mugavalt tunda.
Hoidke käesolev kasutusjuhend edaspidiseks kasu-
tamiseks alles.

Veenduge järgnevas
Veenduge, et teie autos oleks 3-punkti rullturvavöö.
Turvavööde disain ja pikkus olenevad tootjast, toot-
mise kuupäevast ja sõiduki tüübist. Käesolev lapse tur-
vasüsteem sobib kasutamiseks ainult neis sõidukites, mis 
on varustatud 3-punkti rullturvavöödega ning vastavad 
UN/ECE määrusele 16 või sellega võrdväärsetele stan-
darditele. Käesolev lapse turvasüsteem on kinnitatud UN/
ECE määruse nr 44 muudatuste sarjaga 04.
Garantiiteabe leiate meie kodulehelt joiebaby.com
! Hoidke kasutusjuhendit edasiseks kasutamiseks tagu-
mise katte  hoiukohas.

17
1920

11 12

15

16

14

13

21

18
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 HOIATUS
! ÜKSKI lapse turvasüsteem ei taga lapsele liiklusõnnetuse korral 

täielikku kaitset vigastuste eest. Käesoleva lapse turvasüsteemi õige 
kasutamine vähendab siiski lapse tõsiste või eluohtlike vigastuste 
ohtu.

! Käesolev lapse turvasüsteem sobib AINULT alla 36 kg kaaluvatele 
lastele (u 12 aastased või nooremad).

! ÄRGE paigaldage lapse turvasüsteemi näoga sõidusuunas enne, kui 
laps kaalub üle 9 kg.

! Rihmad, millega turvasüsteem on sõiduki istme külge kinnitatud, 
peavad olema pingul ning last kinni hoidvad rihmad peavad olema 
reguleeritud lapse suurusele vastavaks ega tohi keerdus olla.

! ÄRGE kasutage ega paigaldage käesolevat lapse turvasüsteemi enne, 
kui olete selles juhendis ja teie sõiduki kasutaja käsiraamatus olevad 
juhised läbi lugenud ja neist aru saanud.

! Arvestage ohuga, mis tuleneb seadme muutmisest või täiendamisest 
ilma tüübikinnitusasutuse loata ja lapse turvasüsteemi tootja täpsete 
paigaldusjuhiste täitmatajätmisest.

! ÄRGE muutke käesolevat lapse turvasüsteemi mingil viisil ega 
kasutage seda koos teiste tootjate komponentidega.

! ÄRGE kasutage kahjustatud või puuduvate komponentidega lapse 
turvasüsteemi.

! ÄRGE pange last imiku või väikelapse asendis turvasüsteemi, kui tal 
on seljas liiga suured riided. See võib takistada lapse korralikku ja 
turvalist kinnitamist õlarihmade ja jalgevaherihma abil.

! Kui lapse turvasüsteem on imiku või väikelapse asendis, tuleb 
turvavööd õigesti kasutada ja veenduda, et sülerihm on paigaldatud 
madalale ja et see hoiaks lapse vaagnapiirkonda kindlalt paigal.

! ÄRGE jätke kinnitamata turvasüsteemi sõidukisse - lahtine 
turvasüsteem võib järsu pöörde, äkkpidurduse  või kokkupõrke korral 
sõiduki istmelt maha paiskuda ja reisijatele kehavigastusi tekitada. Kui 
lapse turvasüsteemi regulaarselt ei kasutata, eemaldage see sõidukist.

! Ärge jätke last turvasüsteemi ilma järelvalveta.

! Ärge paigaldage lapse turvasüsteemi näoga sõidusuunas, kui 
kõrvalistuja esiturvapadi on aktiveeritud.

! Ärge kasutage KUNAGI kasutatud turvasüsteemi või turvasüsteemi, 
mille eelnevat kasutusviisi te ei tea, sest selliste turvasüsteemide 

konstruktsioonis võib olla kahjustusi, mis lapse turvalisuse ohtu 
seavad. 

! Ärge jätke lapse turvasüsteemi päikese kätte, sest selle pind lapse 
naha jaoks liiga kuumaks minna. 

! Ärge kasutage KUNAGI turvavööde asemel nööre või muid 
kinnitusvahendeid, see võivad vigastusi põhjustada. 

! ÄRGE kasutage käesolevat lapse turvasüsteemi tavalise toolina, sest 
see võib istmelt kukkuda ja last vigastada. 

! Lapse turvasüsteemi ei tohi kasutada ilma pehmendusteta. 

! Pehmendusi ei tohi asendada osadega, mis ei ole tootja poolt 
soovitatud, kuna pehmendused kuuluvad lapse turvasüsteemi juurde 
ja on seotud selle tööga. 

! ÄRGE kasutage lapse turvasüsteemis midagi muud peale lubatud 
pehmenduste. 

! ÄRGE tõstke käesolevat turvasüsteemi, kui laps selle sees on. 

! Kotid ja muud esemed, mis kokkupõrke korral võivad vigastusi 
põhjustada, tuleb korralikult kinnitada. 

! Vältige lapse turvasüsteemi rihmade või lukkude kinnijäämist sõiduki 
istme või ukse vahele. 

! Lapse turvasüsteem tuleb välja vahetada, kui sellele on 
liiklusõnnetuse käigus suur pinge osaks saanud. 

! Kui lapse turvasüsteemi pikema aja jooksul ei kasutata, eemaldage 
see sõiduki istmelt. 

! Lämbumisohu vältimiseks eemaldage plastikaatkott ja 
pakkematerjalid enne toote kasutusele võtmist. Plastikaatkotti ja 
pakkematerjale tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. 

! Hooldust, remonti ja komponentide väljavahetamist puudutavates 
küsimustes pöörduge edasimüüja poole. 

! Koormus EI TOHI langeda muudele kui juhendis kirjeldatud ja lapse 
turvasüsteemile märgistatud kohtadele.  

! Kontrollige sageli ISOFIX-kinnituste juhikute puhtust ja vajadusel 
puhastage neid. Toote töökindlust võivad mõjutada mustus, tolm, 
toidujäätmed jne. 

! ÄRGE paigaldage lapse turvasüsteemi järgmistel juhtudel: 
1. Sõiduki istmetel on 2-punkti turvavööd. 
2. Sõiduki istmed asetsevad küljega või seljaga sõidusuunas. 
3. Sõiduki istmed on paigaldamise ajal ebastabiilsed. 
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Hädaolukord
Hädaolukorras või liiklusõnnetuse korral tuleb lapsele viivitamatult esmaabi 
ja meditsiiniabi osutada.

Tooteinfo
Paigaldamiseks 3-punkti turvavööga või ISOFIX-süsteemiga (ISOFIX-
kinnitus ja ülemise kinnituse rihm)

1. Tegemist on universaalse lapse turvasüsteemiga. Toode on kinnitatud 
UN/ECE määruse 44 muudatuste sarjaga 04 üldiseks kasutamiseks 
sõidukites, sobides enamikule (kuid mitte kõikidele) autoistmetele.  

2. Lapse turvasüsteem on sobiv, kui sõiduki tootja on sõiduki käsiraamatus 
kinnitanud, et vastavale sõidukile sobib käesoleva vanuserühma jaoks 
mõeldud universaalne lapse turvasüsteem. 

3. Käesolev lapse turvasüsteem on liigitatud universaalkategooriasse 
kuuluvaks rangematel tingimustel kui varasemad mudelid, millel see 
teatis puudub. 

4. Kahtluse korral võtke ühendust lapse turvasüsteemi tootjaga või 
jaemüüjaga. 

Paigaldamiseks ISOFIX-süsteemiga (ISOFIX-kinnitus ja ülemise 
kinnituse rihm)

1. See on ISOFIX-i LAPSE TURVASÜSTEEM. See turvasüsteem on 
kinnitatud eeskirja nr 44 muudatustesarjaga 04 üldiseks kasutamiseks 
sõidukites, mis on varustatud ISOFIX-kinnitussüsteemidega. See 
turvasüsteem on sobiv enamuse autode istmetele kinnitamiseks.  

2. See lapse turvasüsteem sobib sõidukitesse, mille asendid on kinnitatud 
ISOFIX-asenditena (mille kohta on üksikasjalik teave esitatud sõiduki 
käsiraamatus), olenevalt turvasüsteemi ja kinnituste kategooriast.  

3. Lapse turvasüsteem võib olla sobiv ka teiste autode istmetele 
kinnitamiseks. Kahtluse korral võtke ühendust lapse turvasüsteemi 
tootjaga või sõiduki tootjaga. 

4. Käesolev lapse turvasüsteem on mõeldud ISOFIX-suurusklassile B1. 

Paigaldamiseks ISOFIX-kinnitustega ja 3-punkti turvavööga

1. Käesolev lapse turvasüsteem on kasutuse poolest liigitatud 
pooluniversaalseks

2. Lapse turvasüsteem võib olla sobiv ka teiste autode istmetele 
kinnitamiseks. Kahtluse korral võtke ühendust lapse turvasüsteemi 
tootjaga või sõiduki tootjaga. 

Toode Lapse turvasüsteem

Mudel C1602

Sobib Lastele kaaluga 0 - 36 kg (u. 0 - 12 aastat)

Kaalugrupp 0+/1/2/3

Materjalid Plastikud, metall, tekstiilid

Patendi nr Patenteerimisel
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 Valige paigaldusasend

Küljekaitsed
<18kg

9 - 18 kg

15 - 36 kg

 

3

Asend 1 -4 

Asend 5-6 

5

21

4

Asend 1 -4 

3

21

4

6

Lapse
kaal

Paigaldus-
asend

Paigaldus-joo-
nis

Lapse 
vanus

Istme
asend.

Vastsündinu tugi:
juhised

Imik < 4 
aastat

1 aasta -
4 aastat

3 aastat - 
12 aastat

Väike-           
laps

Suurema                 
lapse                  
asend

Vastsündinu 
tuge kasutatakse 
0 – 9 kuu vanuse 
lapse paigalhoid-

miseks 

Kui paigaldate 
lapse turvasüs-

teemi väike-
lapse asendisse, 
ärge kasutage
vastsündinu 

tuge.

Kui paigaldate
lapse turvasüs-

teem
suurema lapse 

asendisse,
ärge

kasutage
vastsündinu 

tuge.

Tähtis

1. ÄRGE paigaldage lapse turvasüsteemi näoga sõidusuunas enne, kui laps 
kaalub üle 9 kg

2. Kui last tohib paigaldada nii väikelapse kui ka imiku asendisse, soovitame 
paigaldada lapse turvasüsteemi imiku asendisse, kuna see on ohutum.

Vt jooniseid 1  - 2

!  Lapse paremaks kaitsmiseks tuleb  
küljekaitsed avada. Sõiduki ukse 
vastu jääva poole vastaskülje 
küljekaitsme võib sulgeda, et istmel 
rohkem ruumi oleks.

1

2

1

2
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Vt jooniseid 3  - 4

Vajutage kalde reguleerimise lülitile ja 
reguleerige lapse turvasüsteem 
sobivasse asendisse. 3

Kalded - vt joonis 4

Imiku asendil on kaks kaldenurka 5 - 
6, mis on tähistatud siniste 
kolmnurkadega.
Väikelapse ja suurema lapse asendil 
on neli kaldenurka 1 - 4, mis on 
tähistatud punaste kolm-nurkadega.
Õige kalle: ülemised ja alumised 
kolmnurgad on kohakuti.

! Juba paigaldatud lapse 
turvasüsteemi kallet reguleerides 
kontrollige, kas sõiduki turvavöö on 
pingul.

Vt jooniseid 5  - 6

Reguleerige peatugi ja õlarihmad lapse kaalule vastavale kõrgusele.

!  Imiku asendi korral peab õlarihmade kõrgus olema lapse õlgadega ühel 
kõrguse. 5  -1

!  Väikelapse asendi korral peab õlarihmade kõrgus olema lapse õlgadega 
ühel kõrgusel. 5  -2

!  Suurema lapse asendi korral peab õlarihmade kõrgus olema lapse õlgadega 
ühel kõrgusel. 5  -3

Kui õlarihmad ei ole sobival kõrgusel, võib laps liiklusõnnetuse korral 
turvasüsteemist välja paiskuda.

Vajutage peatoe reguleerimise hoovale ja tõmmake või vajutage samal ajal 
peatuge, et seda ühte 10-st asendist sättida. Peatoe asendid - vt jooni 6

!  Kui sätite peatoe asendisse 6, saate küljetoed avada.

Kalde reguleerimine Kõrguse reguleerimine 
peatugi ja õlarihmad

3

2

1

4

3 2 16 45

5 1 2 3

6
1
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Vt jooniseid 7  - 10

 Imiku asend
(Seljaga sõidusuunas / lapse kaal alla 18 kg / 
vastsündinu – 4 aastat)
Vt jooniseid 11 - 20

!  Paigaldage lapse turvasüsteem sõiduki tagaistmele ja seejärel asetage laps 
turvasüsteemi.

i. Paigaldamine imiku asendisse

! Reguleerige lapse turvasüsteemi kalle sobivaks (imiku asendil on 2 kallet). 
Õige kalle: ülemine kolmnurk ja sinine kolmnurk peavad olema kohakuti. 

! Enne lapse turvasüsteemi paigaldamist veenduge, et õlarihmad oleksid 
sobival kõrgusel. 

! Turvavööde paigaldamisel ja reguleerimisel veenduge, et nii õlarihm kui ka 
vöörihm ei oleks keerdus ega takistaks turvavööde korralikku tööd. 

1. Asetage vöörihm üle sülerihma juhikute ja seejärel sisestage sõiduki 
turvavöö ots lukustisse. 11 12

Märkused paigalduse kohta

7 8

2

3

1

2

3 1

1

2 43

5 76

1

2 43

5 76

AIRBAG

109

1211
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Õigesti paigaldatud turvavöö - vt joonis 16

! Vöörihm jookseb läbi sülerihma juhikute, vt joonis 16 -1
! Õlarihm jookseb läbi õlarihma pilude, vt 16 -2
! Sõiduki turvavöö otsa õige asend lukus - vt joonis 16 -3

ii. Lapse paigutamine turvasüsteemi vastsündinu 
tuge kasutades

Soovitame kasutada vastsündi-
nu tuge seni, kuni imik saab 9 

kuuseks või toest välja kasvab.  
Vastsündinu tugi pakub

paremat külgkaitset.

Toe peaosa eemal-
damiseks võtke 

peatoe trukid lahti. 

Eemaldage vastsündinu toe 
peaosa, kui lapse pea enam 

mugavalt ära ei mahu.

Eemaldage vastsündinu toe 
kehaosa, kui

lapse õlad enam
mugavalt ära ei mahu.

  

Eemaldage vastsündinu 
toe istmeosa, võttes trukid 
lahti, lapsele rohkem ruumi 
teha, kui ta enam mugavalt 

ära ei mahu.  Istmepatja 
võib kasutada ilma 

kinnitamata, et lapse selga 
mugavamalt toetada.

1

2

3. Vajutage lapse turvasüsteemile ja 
tõmmake rihmadest, et 
turvasüsteemi tihedalt ja kindlalt 
istme külge kinnitada. 15

! Lapse turvasüsteemi ei saa 
kasutada, kui sõiduki turvavöö 
lukusti osa on liiga pikk lapse 
turvasüsteemi tugevaks 
kinnitamiseks.

! Kontrollimiseks liigutage 
turvasüsteemi edasi-tagasi.

2. Kinnitage õlarihm kahte lapse turvasüsteemi seljatoel asuvasse õlarihma 
pilusse. 13

! Õlarihm peab jooksma läbi lukusti 14. 

! Veenduge, et rihma lukusti kate oleks täielikult suletud, kui seda ei kasutata, 
et vältida kehavigastuste ja sõiduki polsterduse kahjustamise ohtu

13 14

2

1

15

3

4

3

2
1

16
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(Näoga sõidusuunas / lapse kaal 9 – 18 kg / 1 – 4 
aastat)
Vt jooniseid 21 - 39

!  Paigaldage lapse turvasüsteem sõiduki istmele ja seejärel asetage laps 
turvasüsteemi.

i. Paigaldamine väikelapse asendisse

! Reguleerige lapse turvasüsteemi kalle sobivaks (väikelapse asendil on 4 
kallet). Õige kalle: ülemine kolmnurk ja punane kolmnurk peavad olema 
kohakuti. 

! Enne lapse turvasüsteemi paigaldamist veenduge, et õlarihmad oleksid 
sobival kõrgusel. 

! Turvavööde paigaldamisel ja reguleerimisel veenduge, et nii õlarihm kui ka 
vöörihm ei oleks keerdus ega takistaks turvavööde õigesse asendisse 
paigaldamist. 

1. Rihmade reguleerimise nupule 
vajutades tõmmake turvasüsteemi 
mõlemad õlarihmad lõpuni. 17

2. Luku vabastamiseks vajutage 
punasele nupule. 18

3. Asetage laps turvasüsteemi ja 
pistke lapse mõlemad käsivarred 
läbi rihmade.

4. Sisestage ots lukustisse. 19

5. Tõmmake reguleerimisrihm alla ja 
reguleerige selle pikkus sobivaks nii, 
et 20  oleks tugevalt kinnitatud. 

! Kui laps turvasüsteemis istub, 
kontrollige uuesti, kas õlarihmade 
kõrgus on sobiv. 

! Lapse ja õlarihma vahe peab olema 
umbes käelaba paksune.

Väikelapse asend

17

18

19

20
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! Kontrollimiseks liigutage turvasüsteemi edasi-tagasi.

Kokku pandud turvavöö - vt joonis 25

! Õlarihm jookseb läbi lukustusseadise, vt 25 -1

! Vöörihm jookseb läbi tagumiste turvavöö pilude, vt 25 -2

! Sõiduki turvavöö õige asend lukus - vt joonis 25 -3

a. Paigaldamine 3-punkti-
turvavööga

1. Viige turvavöö läbi kahe 
turvasüsteemi taga asuva turvavöö 
pilu. 21

2. Lukustage turvavöö. 22

3. Avage lukustusseadis ja viige 
turvavöö sellest läbi. 23

4. Vajutage lapse turvasüsteemile ja 
tõmmake rihmadest, et 
turvasüsteemi tihedalt ja kindlalt 
istme külge kinnitada.. 24

! Lapse turvasüsteemi ei saa 
kasutada, kui sõiduki turvavöö lukusti 
osa on liiga pikk lapse turvasüsteemi 
tugevaks kinnitamiseks. 24 -1

21

23

22

24

25

1

2
3

1
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!  Veenduge, et mõlemad ISOFIX-
kinnituse ühendajad oleksid kindlalt  
vastavatesse ISOFIX-
kinnituspunktidesse kinnitatud. 
Mõlemal ISOFIX-kinnituse 
ühendajal olevad indikaatorid 
peavad olema täiesti rohelised. 29

! ISOFIX-kinnituse ühendajad peavad 
olema kinnitatud ja lukustatud 
ISOFIX-kinnituspunktidesse.

! Tõmmake mõlemat ISOFIX-
kinnituse ühendajat veendumaks, 
et lapse turvasüsteem on korralikult 
kinnitatud.

! Valige sobiv kalle enne, kui lapse 
turvasüsteemi sõiduki istme vastu 
tagasi lükkate, sest pärast ülemise 
kinnituse rihma kinnitamist ja 
pingutamist ei saa turvasüsteemi 
kallet ilma ülemist rihma 
reguleerimata muuta.

3. Vajutage ISOFIX-kinnituskohtadele, 
et vabastada nupp ja lükata lapse 
turvasüsteem tugevalt vastu sõiduki 
istet. 30

4.Ülemise kinnituse rihma 
pikendamiseks vajutage rihma 
regulaatorile ja tõmmake rihm 
pikemaks. 31

b. Paigaldamiseks ISOFIX-ga 
(ISOFIX-kinnitused ja ülemise  
kinnituse rihm) 

1. Paigaldage ISOFIX-juhikud koos 
ISOFIX-kinnituspunktidega. ISOFIX-
kinnituste juhikud kaitsevad sõiduki 
istmekatet rebenemise eest. Lisaks 
toimivad need ISOFIX-kinnituste 
ühendajate juhikutena. 26

2. Pikendage ISOFIX-kinnituste 
ühendajaid, vajutades  
vabastusnupule 27 ja tõmmates  
samal ajal ühendajat 28 

26

28

27

29
1

30

31

12
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5.Ühendage rihma konks  tugevalt 
kinnituspunkti 32

! ! KASUTAGE ülemise kinnituse 
rihma väikelapse asendisse 
paigaldamiseks, kui sõidukis on 
vastav kinnituspunkt ja sõiduk 
vastab nõuetele (vt sõiduki 
kasutaja käsiraamatut)

6.Korralikult kokkupandud ISOFIX 
(ISOFIX-kinnitused ja ülemise 
kinnituse rihm) - vt joonis 33

! Veenduge, et ülemise kinnituse 
konksud asetseksid kindlalt 
kinnituspunktides. Rihma 
regulaatori indikaatorid peavad 
olema üleni rohelised 33 -1

! Pärast kalde reguleerimist 
kontrollige ülemise rihma pinget. 
Kalde muutmiseks laske rihm 
lõdvemaks ja seejärel pingutage 
uuesti.

Aluse eemaldamine

1.Sõidukist eemaldamiseks vajutage 
ISOFIX-kinnituste vabastusnuppu ja 
34 -1 eemaldage alus istmelt.  34 -2

2.Seejärel vajutage ja vabastage 
ühendajad sõiduki ISOFIX-
kinnituskohtadest. 35

! ISOFIX-kinnitused on täielikult kokku 
pandud. 36

! Kui ülemise kinnituse rihma ei 
kasutata, tuleb see korralikult ära 
panna. Vältimaks ülemise kinnituse 
rihma kõikumist sõidu ajal jälgige, et 
rihm ei oleks lõtv. 37

! Kui taskut ei kasutata, pange see 
hoiukohta.

32

33 1

34

2

1

36

1

2

2

37

35

12
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ii. Lapse kinnitamine turvasüsteemi 4. Tõmmake reguleerimisrihm alla ja 
reguleerige selle pikkus sobivaks 
nii, et 40 laps oleks tugevalt 
kinnitatud.

 
! Kui laps turvasüsteemis istub, 

kontrollige uuesti, kas õlarihmade 
kõrgus on sobiv.

! Lapse ja õlarihma vahe peab olema 
umbes käelaba paksune.

 Suurema lapse asend  
(Näoga sõidusuunas asend / lapse kaal 15 - 36 kg 
/ 3 – 12 aastat)
Vt jooniseid 41 - 46

i. Paigaldamine suurema lapse asendisse

! Turvasüsteemi suurema lapse asendisse paigaldades kasutage ainult sõiduki 
turvavööd; ärge kasutage vastsündinu tuge ega 5-punkti vööd ning paigutage 
õlarihmad, lukk ja keel vastavatesse hoiukohtadesse. 

! Enne õlarihmade ja luku paigutamist hoiukohtadesse reguleerige õlarihmade 
pikkus sobivaks. 

! Reguleerige lapse turvasüsteemi kalle sobivaks (suurema lapse asendil on 4 
kallet). Õige kalle: ülemine kolmnurk ja punane kolmnurk peavad olema 
kohakuti. 

! Turvavööde paigaldamisel ja reguleerimisel veenduge, et nii õlarihm kui ka 
vöörihm ei oleks keerdus ega takistaks turvavööde õigesse asendisse 
asetumist. 

!  Kui paigaldate lapse turvasüsteemi 
väikelapse asendisse, ärge kasutage 
vastsündinu tuge.

1. Vajutage rihmade reguleerimise 
nuppu ja tõmmake mõlemad 
õlarihmad 38 lõpuni 

2. Luku avamiseks vajutage punasele 
nupule. 39

3. Asetage laps turvasüsteemi ja 
lukustage rihmad. 

38

39

40
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1. Pandla vabastamiseks vajutage 
punasele nupule. 41

2. Eemaldage vastsündinu tugi ja 
jalgevaherihma polster.

!  Kui paigaldate lapse turvasüsteemi 
suurema lapse asendisse, ärge 
kasutage vastsündinu tuge.

6. Istmepadja trukkide kinnitamine. 
Tagasi asetatud istmepadi - vt 
joonis 43 

ii. Lapse kinnitamine turvasüsteemi

3. Võtke trukid lahti.  42 -1 

4. Tõmmake ülemist klappi üles ja alumist klappi ettepoole ning asetage 
õlarihmad ja lukk hoiukohtadesse.42 -2 42 -3  

5. Tõmmake klamber istmepadja taha ning asetage lukk ja keeled vastavatesse 
hoiukohtadesse. 42 -4

a. Paigaldamiseks 3-punkti-
turvavööga

1. Asetage laps turvasüsteemi ja kon-
trollige, kas õlarihma juhikud on 
sobival kõrgusel. 

2. Viige õlarihm läbi õlarihma juhiku 
ning vöörihm läbi sülerihma juhi-
kute. Kinnitage lukk ja tõmmake 
turvavöö pingul.  44

!  Õlarihm peab jooksma läbi õlavöö 
juhiku.  45 -1

!  Vöörihm peab jooksma läbi sülerihma 
juhikute.  

!  Sõiduki turvavöö vöörihm peab 
jooksma läbi jalgevaherihma keskosa 
katte ja seejärel kinnituma rõnga ja 
konksuga kinnititesse. 44 -2

!  Lapse turvasüsteemi ei saa kasutada, 
kui sõiduki turvavöö lukusti osa on 
liiga pikk lapse turvasüsteemi 
tugevaks kinnitamiseks. 44 -1

! Ärge kunagi kinnitage last ainult 
sõiduki turvavöö vöörihmaga. 

! Õlarihm ei tohi olla lõtv või käsivarte 
all asetseda. 

! Ärge kasutage õlarihma lapse selja 
taga. 

! Jälgige, et laps ei libiseks 
turvasüsteemis allapoole, et vältida 
kägistusohtu rihmade poolt. 

41

43

42

3 41
2

44

45
1

2

1 2
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Paigaldamine 3-punkti turvavööga ja ISOFIX-kinnitustega

1. Paigaldamine ISOFIX-kinnitustega – vt joonis 26 - 30

2. Asetage laps turvasüsteemi ja kontrollige, kas õlarihma juhikud on sobival kõr-
gusel.

3. Paigaldamine 3-punkti-turvavööga on näidatud  44 - 45

4. Korralikult kokkupandud 3-punkti turvavöö ja ISOFIX-kinnitused - vt joonis 46

! Veenduge, et mõlemad ISOFIX-kinnituse ühendajad oleksid kindlalt vastavatesse 
ISOFIX-kinnituspunktidesse lukustunud. Mõlemal ISOFIX-kinnituse ühendajal 
olevad indikaatorid peavad olema üleni rohelised. 46 -1

! Tõmmake mõlemat ISOFIX-kinnituse ühendajat veendumaks, et lapse 
turvasüsteem on korralikult paigaldatud.

! Õlarihm peab jooksma läbi õlavöö juhiku. 46 -3
! Sõiduki turvavöö vöörihm peab jooksma läbi jalgevaherihma katte keskosa ja 

seejärel kinnituma rõnga ja  konksuga kinnititesse. 46 -4 

! Vöörihm peab jooksma läbi sülerihma juhikute. 

! Lapse turvasüsteemi ei saa kasutada, kui sõiduki turvavöö lukusti osa on liiga 
pikk, et lapse turvasüsteemi tugevalt kinnitada. 46 -2

! Ärge kunagi kinnitage last ainult sõiduki turvavöö vöörihmaga. 

! Õlarihm ei tohi olla lõtv või käsivarte all asetseda. 

! Ärge pange õlarihma lapse selja taga. 

! Jälgige, et laps ei libiseks turvasüsteemis allapoole, et vältida kägistusohtu 
rihmade poolt.

Vt jooniseid 47

1. Pandla vabastamiseks vajutage 
punasele nupule.

2. Eemaldage vastsündinu tugi ja 
jalgevaherihm.

3. Võtke lahti peatoel olev kumm ja 
eemaldage seejärel peatugi. 47 -1

4. Võtke lahti istmepadja trukid, 
tõmmake lukk istmepadja taha ja 
seejärel eemaldage istmepadi. 47

!  Pehmenduste tagasiasetamiseks 
viige eelnimetatud toimingud läbi 
vastupidises järjekorras.

Pehmenduste eemaldamine46

31

2 4

47
1
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 Hooldusjuhised
! Pärast vastsündinu toe vahtkummist osa eemaldamist hoidke seda lastele 

kättesaamatus kohas. 

! Peske pehmendusi leiges vees, mille temperatuur ei ületa 30°C. 

! Ärge triikige pehmendusi. 

! Ärge valgendage pehmendusi ega viige neid keemilisse puhastusse. 

! Ärge kasutage turvasüsteemi pesemiseks lahustamata neutraalset 
puhastusvahendit, bensiini või muid orgaanilisi lahusteid. See võib lapse 
turvasüsteemi kahjustada. 

! Ärge väänake pehmendusi jõudu kasutades kuivaks. See võib neile kortse 
jätta. 

! Kuivatage pehmendusi varjulises kohas. 

! Kui lapse turvasüsteemi pikema aja jooksul ei kasutata, eemaldage see 
sõidukist. Hoidke lapse turvasüsteemi varjulises ja lastele kättesaamatus 
kohas. 
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