
NAVODILA ZA UPORABO 
 

AVTOSEDEŽ COLETTO SPORTIVO/VIVARO/CORTO ISOFIX 
 
Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo 
uporabo! 
 
Pred uporabo prosim preverite ali je ta avtosedež primeren za vašega otroka, glede na otrokovo 
starost in težo in ali je avtosedež možno pravilno namestiti v vaše osebno vozilo. 
 
Avtosedež ustreza otrokom:  
starostne skupine: I, II, III ( od 9 mesecev do 12 let) ali  
teže: 9-36 kg 
 
Raziskave kažejo, da je v velikih primerih avtosedež narobe nameščen/uporabljen, zato vam toplo 
priporočamo, da si pred uporabo avtosedeža temeljito preberite navodila za uporabo. 
 
Avtosedež COLETTO SORTIVO/CORTO/VIVARO ISOFIX ustreza mednarodnem standardom ECE 
R44/04. Za dodatna vprašanja o standardu oziroma sedežu, se prosimo, obrnite na 
prodajalca/proizvajalca. 
Preizkušeno in certificirano v skladu z ECE R44/04: 
 

avtosedež Skupina: Teža: 

Coletto Sportivo/Corto/Vivaro 
isofix 

I 9 mesecev do 18 kg 

 II 15 kg do 25 kg 

 III 22 kg do 36 kg 

   

 
 
POMEMBNA OPOZORILA: 
Natančno preberite navodila in sledite priporočilom. Avtosedež je povsem varen le, ko je pravilno 
nameščen v vaš osebni avtomobil  na podlagi navodil podanih s strani proizvajalca.  
Upoštevajte sledeče: 

 Pravilna namestitev avtosedeža je zelo pomembna za varnost vašega otroka. 

 Pravilna namestitev varnostnih pasov je izrednega pomena glede varnosti. Varnostni pasovi 
morajo biti nameščeni tako, da se povlečejo skozi rdeč nastavek na sedežu. Ne uporabljajte druge 
načine in poti nameščanja varnostnih pasov 

 Avtosedež namestite le na zadnje sedeže vašega osebnega vozila. 

 Avtosedež mora biti obrnjen v smeri vožnje, nameščanje otroka s 3-točkovnimi varnostnimi 
pasovi. 

 Nikoli ne nameščajte avtosedeža na sprednje sedeže v vašem osebnem vozilu, v primeru 
nesreče, zračne blazine lahko povzročijo večje poškodbe ali celo smrt otroka. 

 Togi predmeti in plastični deli avtosedeža morajo biti postavljeni/nameščeni tako, da ne 
motijo vsakodnevne uporaba avtosedeža (npr. da se ne zataknejo med vrata). 

 Prevleke sedeža ne smete zamenjati z drugo prevleko, katera ni odobrena s strani 



proizvajalca – prevleka je sestavni del  sedeža, ob trku pripomore k varnosti otroka. 

 Avtosedež zamenjate, če je bil izpostavljen silovitim trkom.  

 Varnostni pasovi morajo biti nameščeni tako, da niso zavozlani, narobe obrnjeni. 

 Prepričajte se, da so varnostni pasovi pravilno nameščeni. Med otrokovim prsnim košem in 
pasovi je lahko prostora le za dva prsta. 

 Bodite pozorni, da se otrok ne igra z sponko varnostnega pasu. 

 Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora na otroškem avtosedežu. 

 V primeru daljše vožnje se občasno ustavite in otroku omogočite svež zrak ter razgibavanje. 

 Uporabnik, ki namešča sedež, natančno upošteva navodila za nameščanje avtosedeža, ki jih 
je priložil proizvajalec. Izrecno velja, da ne uporabljajte nobenih dodatnih pritrdilno-nosilnih točk, s 
katerimi bi fiksirali sedež, ki niso odobreni s strani proizvajalca in niso del sedeža. Uporabo isofix 
sistema v vašem osebnem avtomobilu je potrebno preveriti v priročniku vašega osebnega vozila ali 
povprašati proizvajalca vozila.  

 Navodila shranite za kasnejšo uporabo. 
 
DELI AVTOSEDEŽA: 
1. ročaj za dvigovaje, 
2. reža za varnostne pasove, starostna skupina III, 
3. reža za varnostne pasove, starostna skupina II, 
4. naslon za glavo, 
5. zatič, 
6. školjka, 
7. naslon za hrbet, 
8. reža za varnostni pas, 
9. zaponka 
10. baza, 
11. SPS – bočna zaščita, 
12. isofix priključki, 
13. gumb za nameščanje isofix-a, 
14. top tether, 
15. blazina za glavo, 
16. blazina, 
17. blazinice za varnostni pas, 
18. ramenski pasovi, 
19. sponka varnostnih pasov, 
20. mednožni varnostni pas, 
21. mehka blazinica, na sponki varnostnih pasov, 
22. blazina za sedenje, 
23. nastavljiva prevleka, 
24. nastavljiv pas, 
25. ročaj za nameščanje. 
 
NAVODILA ZA UPORABO: 
1. SPORTIVO/CORTO/VIVARO ISOFIX, se lahko namešča z isofixom in top tether (dodatni 
pritrdilni varnostni pas) za I starostno skupino. 
2. SPORTIVO/CORTO/VIVARO ISOFIX, morate namestiti z isofixom in top tether (dodatni 
pritrdilni varnostni pas) sistemom za II in III starostno skupino. Istočasna uporaba avtomobilskega 
varnostnega pasu. 
3. Avtosedež je potrebno namestiti na zadnji sedež v smeri vožnje. 



Avtosedež je nastavljiv v 4 različne pozicije (slika F2). Spreminjanje naklona v 4 pozicije s potegom 
ročke (pod avtosedežem na sprednji strani). 
 
NAMEŠČANJE SEDEŽA ZA I STAROSTNO SKUPINO (9 mesecev do 18 kg): 
a) Avtosedež položite na zadnje sedeže osebnega vozila. 
b) Zavrtite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca (1-1) tako, da lahko izvlečete isofix priključke do 
te mere, kolikor je možno. 
c) Avtosedež potisnete do konca sedeža osebnega vozila (2.1). 
d) Isofix priključke vstavite v zato namenjeno režo na avtomobilskem sedežu.  Isofix priključke ste 
pravilno vstavili, ko zaslišite ''klik'' (2-2). 
e) Zavrtite gum v nasprotni smeri urinega kazalca (3.1) in avtosedež kar se da potisnete ob sedež 
osebnega avtomobila (3.2) 
f) Namestite top tether. 
 
NAMEŠČANJE OTROKA I STAROSTNE SKUPINE V AVTOSEDEŽ: 
Sprostite varnostne pasove. Stisnete tipko tako, da razrahljate varnostne pasove in ga  s potegnite 
proti sebi. Da bi odpeli sponko, pritisnete na rdeč gumb (F10). Pasove pomaknete na obe strani 
(F11). Otroka namestite v avtosedež, prepričajte se, da ni odvečnih predmetov, igrač na avtosedežu 
(F12). Zapnite varnostne pasove (F13). Pomembno! - Preverite ali so varnostni pasovi pravilno 
nameščeni, se prilegajo otroku dovolj tesno, a ne pretesno (F14). Pasovi nikoli ne smejo biti zviti. 
 
NAMEŠČANJE OTROKA II, III STAROSTNE SKUPINE: 
SPORTIVO/CORTO/VIVARO ISOFIX, morate namestiti z isofixom in top tether (dodatni pritrdilni 
varnostni pas). Uporaba avtomobilskega varnostnega pasu. 
a) Odstranite varnostne pasove iz avtosedeža. 
b) Nastavite vzglavni del avtosedeža s potegom ročke navzgor. 
c) Namestite otroka v avtosedež. 
d) Namestite avtomobilski varnostni pas. Avtomobilski varnostni pas mora v ramenskem delu 
potekati skozi za to namenjeno režo. Potek avtomobilskega varnostnega pasu za otroke II starostne 
skupine nakazuje (slika F14-a). Potek avtomobilskega pasu za otroke III starostne skupine nakazuje 
(slika F14-b). Varnostni pas nato  potisnite skozi za to namenjeno režo (slika F14-c). Tako je 
nameščanje varnostnih pasov zaključeno (slika F14-d). 
e) Avtomobilski varnostni pas zapnete v za to namenjeno sponko. 
 
NASTAVITEV VIŠINE RAMENSKIH PASOV:  
a) Pravilna višina ramenskega pasu je dosežena, kadar varnostni pas nameščen v režo, tik na 
otrokovo ramo. Prepričajte se, da so varnostni pasovi udobno nameščeni na otrokovih ramenih 
(F15). 
b) Razrahljajte ramenske pasove s pritiskom na gumb regulatorja in potegnite ramenski pas k sebi, 
kolikor se le da (F9). Pri tem pazite, da ne vlečete blazinic. 
c) Avtesedež nastavite v ležeči položaj. 
d) Odstranite ramenske pasove iz sponke (F16-a). 
Nameščanje: 
e) Potegnite ramenski pas skozi blazinice in skozi reže za pas, s čimer zagotovite, da zaponka ostane 
pritrjena, kar prepreči zvijanje pasov (F17). 
f) Če želite spremeniti pasove v ali iz najnižjega položaja, avtosedež namestite v ležeči položaj. 
g) Če želite spremeniti pasove v ali iz najvišjega položaja, avtosedež namestite v sedeči položaj.  
h) Ramenske blazinice namestite na pričakovano višino in nanizajte ramenske trakove nazaj skozi 
prevleko in sedež (F18). 



i) Pasove povežite s sponko (F19-a).  
 
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE: 

 Avtosedež se čisti s toplo vodo in milom. Ne uporabljajte agresivnih čistil. 

 Ročno pranje, maksimalna temperatura 30°C. 

 Ne sušite v sušilnem stroju. 
Kako očistite avtosedež: 

 Avtosedež vzamete ven iz avta. 

 Posesajte avtosedež. 

 Z milnico očistite vse plastične dele avtosedeža. 

 Odstranite celotno prevleko in jo operite (ročno ali v pralnem stroju na programu za ročno 
pranje). 
 
MENJAVA PREVLEKE IN BLAZINIC NA VARNOSTNEM PASU: 

 Razrahljajte blazinice na varnostnem pasu. 

 Prevleko odstranite po robovih. 

 Varnostne pasove potegnete skozi prevleko. 

 Odstranite prevleko. 

 Po istem postopku oprano prevleko namestimo nazaj na avtosedež.  
 
POMEMBNO! 
Za varnost vašega otroka, prosimo, preberite spodnje napotke. 

 Redno preverjajte, ali so varnostni pasovi pravilno nameščeni in niso zavozlani. 

 Oblačila lahko ovirajo  pravilno nameščenost pasov, preverite pasove. 

 Varnostne pasove je potrebno zategniti do te mere, da je to čim bolj tesno, vendar še 
udobno za otroka. Preverite, če so varnostni pasovi pravilno nameščeni na otrokovo ramo. 

 Trebušni varnostni pas naj poteka preko male medenice in ne preko trebuha.  

 Preverjajte, če so varnostni pasovi nepoškodovani. 

 Nikoli ne nameščajte varnostne pasove pod otrokovo pazduho oziroma ali za hrbet. 

 Ramenska pasova so nameščena na otrokova ramena in ne na vratu. 

 Glavna zaponka naj bo locirana na ohišje sedeža, da lahko v primeru trka razpade oziroma 
se odpre. 

 PONOVNO: preverite kompatibilnost sedeža z vašim vozilom. 

 Preverite kompatibilnost sedeža s težo in višin vašega otroka. Za informacije se obrnite na 
prodajalca/proizvajalca.  

 
PROIZVAJALEC: 
Coletto S.C. 
Ul. Warszawska 320 
42-2000 Czestochowa, Poland 
Tel/fax +48 34 325 36 87 
www.coletto.pl 
biuro@coletto.pl 
 
PRODAJALEC: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva 22 
9220 Lendava 

http://www.coletto.pl/
mailto:biuro@coletto.pl


051 219 853 
www.trgovina-junior.si 
info@trgovina-junior.si 
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