
 

 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

LUPINICA / AVTOSEDEŽ Kite , Skupina 0+, 0-13 kg 
 

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo! 

 

Spoštovani starši! 

Čestitamo za nakup otroškega avto-sedeža Avionaut Kite. 

Avionaut Kite otroški avtosedež, je odobren pod najstrožjimi evropskimi standardi ECE 

R44/04 in je primeren za otroke s težo od 0 do 13 kg. 

 

Avionaut Kite otroški avto sedež zagotavlja maksimalno varnost le takrat, kadar ga 

uporabljate v skladu z navodili proizvajalca. 

 

Vsebuje: 
1. Lupina/ogrodje 

2. Nalepka s podatki 

3. Servisni priročnik 

4. Navodila za uporabo 

5. Zaščita za ramena 

6. Zaponka 

7. Gumb za uravnavanje varnostnih pasov 

8. Pas za uravnavanje varnostnih pasov 

9. Spona za bočni pas 

10. Spona za ramenski pas 

11. Opozorilna priponka 

12. Gumb za nastavitev položaja nosilnega ročaja 

13. Zaščita pred soncem 

14. Prevleka 

15. Držalo avtomobilskega pasu 

16. Držalo 

 
POMEMBNO!!! 

 Avionaut Kite otroški avtosedež bo zagotavljal optimalno varnost vaših otrok le v primeru, če 

bo izdelek v uporabi pravilno, v skladu z navodili za uporabo. 

 

 Avionaut Kite otroški avto-sedež lahko uporabljate na sprednjih ali zadnjih sedežih 

avtomobila, vendar mora biti vedno obrnjen v nasprotni smeri vožnje. 

 

 

 Ne uporabljajte Avionaut Kite otroškega avto-sedeža na sedežih vozila, ki so opremljeni z 

zračno blazino (airbag). Takšna namestitev je lahko nevarna za vašega otroka! 

 Kadar uporabljate Avionaut Kite otroški avtosedež, morajo biti zadnji sedeži vozila, v primeru 

da so zložljivi, nameščeni nepremično, fiksno.  

 

 Otroški avtosedež vedno imejte pripasan, tudi kadar je prazen. 

 

 

 Avionaut Kite otroškega avto-sedeža nikoli in na kakršen koli način ne spreminjajte ali 

nameščajte nanj dodatnih elementov. 



 

 

 

 Avionaut Kite otroški avtosedež ne uporabljajte brez prevleke. Prevleko zamenjajte le z 

originalno prevleko, priporočeno s strani proizvajalca, saj je le-ta del varovalnega sistema 

otroškega avto-sedeža. 

 

 

 Odsvetujemo nakup rabljenega otroškega avtosedeža Avionaut Kite, saj ne veste, kako je bil 

avtosedež (upo)rabljen in ali je bil poškodovan na kakršen koli način. 

 

 Prepričajte se ali so vsi predmeti v vozilu pravilno zavarovani, saj lahko nezaščiteni in prosto 

ležeči predmeti v vozilu v primeru nesreče resno poškodujejo vašega otroka. 

 

 

 Prepričajte se, da so predmeti in prtljaga, ki utegnejo poškodovati otroka ali drugega potnika v 

avtomobilu, v primeru nesreče, dobro zavarovani.  

 

 Otroškega avto-sedeža, ki je bil udeležen v avtomobilski nesreči, ne uporabljajte, saj so lahko 

na njem poškodbe, katere niso vidne s prostim očesom. 

 

 

 NIKOLI ne puščajte otroka brez nadzora v avto-sedežu, niti takrat, kadar  je sedež v uporabi 

izven  avtomobila.  

 

I. NAMEŠČANJE OTROKA V »Avionaut Kite« OTROŠKI AVTO-

SEDEŽ ( SLIKE A-F) 
 

 S pritiskom na rdeč gumb odpnite zaponko varnostnega pasu. 

 Namestite otroka v »Avionaut Kite« otroški avto-sedež, zapnite in pravilno zategnite 

varnostne pasove. 

 Prepričajte se, da je otrok pravilno nameščen v »Avionaut Kite« otroškem avto-sedežu 

in da se otrokov hrbet pravilno in tesno prilega k naslonjalu. 

 Ramenska pasova morata biti postavljena v višino otrokovih ramen oziroma čim bližje 

le-tem. 

 Združite skupaj plastična konca, ki se nahajata na obeh ramenskih pasovih. 

 Nato potisnite združena plastična konca ramenskih pasov v zaponko. Slišati morate 

zvok »KLIK«, kar pomeni, da ste pravilno zapeli ramenska pasova. 

 Povlecite pas za uravnavanje varnostnih pasov, ki se nahaja na sprednjem delu avto-

sedeža, s tem se prepričate, da je otrok dobro nameščen z naramnicami avto sedeža 

(varnostni pasovni sistem). 

 

NASTAVLJANJE NARAMNIC 
Dolžina naramnic (varnostni pasovni sistem) bi morala biti prilagojena individualnim 

potrebam vašega otroka. Naramnici bi morali biti nameščeni v odprtini na obeh straneh, 

najbližje ramenom vašega otroka. 

Vsi pritrdilni pasovi, s katerimi smo pritrdili avtosedež v vozilo, morajo biti napeti tako, da se 

vsi pasovi, ki varujejo otroka, tesno prilegajo njegovemu telesu ter niso zavozlani. 

 

Nastavljanje naramnic (varnostni pasovni sistem) je sledeče: 

a) Rahljanje pasu 

Pritisnite gumb za uravnavanje varnostnih pasov, ki se nahaja na sprednji strani lupine ter 

istočasno povlecite naramnice. 



 

 

b) Zategovanje pasu 

Zategnite pas za uravnavanje varnostnih pasov, ki se nahaja na sprednji strani lupine, dokler 

se naramnice ne prilegajo tesno k otrokovemu telesu. 

 

VLOŽEK ZA NOVOROJENČKA 
Avionaut Kite otroški avto-sedež je opremljen z odstranljivim vložkom za novorojenčka. 

Prilagojen je za ležeči položaj novorojenčka in nudi pravilno oporo glavi vašega 

novorojenčka. 

Priporočamo uporabo vložka za novorojenčka do otrokovega dopolnjenega 5. meseca starosti.  

 

II. NAMESTITEV »AVIONAUT KITE« OTROŠKEGA SEDEŽA V 

VOZILO 
Avionaut Kite otroški avto-sedež je primeren za tista vozila, ki so opremljena s tri-točkovnim 

statičnim varnostnim pasom in tri-točkovnim varnostnim pasom z navijalom, ki so v skladu s 

standardom ECE št. 16 ali drugim primerljivim standardom. 

 

Med nameščanjem otroškega avto-sedeža v vozilo bodite pozorni na sledeče: 

 NIKOLI ne nameščajte »Avionaut Kite« otroškega avtosedeža na sedeže, opremljene z 

zračno blazino(airbag). Takšna namestitev utegne povzročiti resne poškodbe ali celo 

smrt. 

 

 VEDNO namestite Avionaut Kite otroški avto-sedež v obratni smeri vožnje, ročaj za 

nošenje avtosedeža pa nastavite v nagnjen položaj. (slika G-1) 

 Sprednji sovoznikov sedež postavite v najbolj oddaljen položaj 

 Izvlecite varnostni pas avtomobila do konca in povlecite bočni del varnostnega pasu 

skozi režo, namenjeno za bočni del varnostnega pasu. (slika C) 

 Zapnite varnostni pas. 

 Povlecite prsni del varnostnega pasu skozi režo namenjeno prsnemu delu varnostnega 

pasu, ki se nahaja na zadnjem delu avto-sedeža. 

 Ročaj za nošenje avtosedeža postavite v »blokirani« položaj oziroma položaj za 

vožnjo v avtomobilu. 

 SEDAJ je »Avionaut Kite« otroški avto-sedež pravilno nameščen. 

 

III. NASTAVITEV ROČAJA ZA NOŠENJE AVTOSEDEŽA 
Za regulacijo položaja ročaja morate istočasno pritisniti gumba, ki se nahajata na obeh straneh 

ročaja avtosedeža. Gumba se bosta vrnila v začetni položaj takoj, ko bo ročaj nastavljen v 

primeren položaj. 

Možni so štirje položaji ročaja za nošenje: (slika G) 

1.) Položaj za vožnjo v avtomobilu 

2.) Položaj za prenašanje 

3.) Položaj za spanje/zibanje 

4.) Položaj za sedenje/otroška prenosna posteljica 

 

Za iskanje ustreznega položaja ročaja: 

 Z obema rokama pritisnite na dva rdeča/siva gumba, ki služita za spreminjanje 

položaja ročaja za nošenje avtosedeža (slika G). 

 Premikajte ročaj do željenega položaja, dokler ne zaslišite glasen in jasen »klik«, kar 

pomeni, da je ročaj pravilno zaprt. 

 



 

 

VI. ČIŠČENJE »AVIONAUT KITE« OTROŠKEGA AVTO-SEDEŽA 
 

1. Čiščenje in vzdrževanje 

 Lupino avto-sedeža lahko očistite s toplo milnico. 

 Prevleka je pralna le ročno in sicer pri temperaturi, manjši od 30
o
C. 

 NE sušite v sušilcu. 

 

2. Odstranjevanje prevleke: 

 Odpnite glavno varnostno zaponko. 

 Odstranite vložek za novorojenčka. 

 Vse pasove izvlecite iz reže v prevleki. 

 Odstranite prevleko. 

 

3. Nameščanje prevleke: 

 Vse pasove namestite skozi ustrezne reže v prevleki. 

 Namestite prevleko. 

 Ramenska pasova napeljite nazaj skozi vložek za novorojenčka. 

 Zapnite glavno varnostno zaponko. 

 

POMEMBNO!!! 
Prodajalec ni odgovoren za  neskladnost potrošniškega blaga s pogodbo, v primeru, če je 

kupec vedel za to neskladnost ali bi z razumnim ocenjevanjem moral vedeti. 

 

Izdelek je odobren na podlagi predpisov št. 44 popravek št. 04, ki se pogosto uporablja v 

vozilih in je primeren za večino, vendar ne za vse avto-sedeže. 

Pravilna namestitev izdelka je mogoča le, če proizvajalec vozila v navodilih za uporabo 

avtomobila navede, da je v avtomobilu mogoče uporabiti univerzalni izdelek za te starostne 

skupine. 

Ta posebna zadrževalna naprava je bila certificirana kot univerzalna na podlagi najstrožjih 

meril, ki so še strožja od tistih otroških avto-sedežev, ki niso označeni kot »univerzalni.« 

V primeru dvoma se za nasvet obrnite na prodajalca ali proizvajalca avto-sedeža. 

 

 

 

Proizvajalec: 
Szarlejka ul. Łukaszewicza 172 

42-130 Wrectyca Wielka 

e-mail: biuro@karwala.pl 

 

Uvoznik: 
AR-AL NET d.o.o. 

Kranjčeva ulica 22 

9220 Lendava 

Tel.+386 51 219 853 

info@trgovina-junior.si 

mailto:biuro@karwala.pl

