
NAVODILA ZA UPORABO 
 

AVTOSEDEŽ COLETTO AVANTI ISOFIX 
 

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo 
uporabo! 
 
Skupina: 2+3 
Teža: 15-36 kg 
 
Avtosedež AVANTI Isofix ustreza namestitvi na večino sedežev v avtu, ki so opremljena z Isofix 
(priključki), vedno v kombinaciji z varnostnimi pasovi avta. Kompatibilnost avtosedeža z vašim 
avtomobilom preverite v priloženi knjižici. 
POMEMBNO: AVANTI Isofix je homologiran kot poluniverzalen sedež. To pomeni, da se ga lahko 
uporablja le v vozilih, ki so navedena v priloženi knjižici. 
 

INFORMACIJE O IZDELKU 
 
Avtosedež je bil ustvarjen in testiran tako, da ustreza najnovejšim evropskim standardom za 
avtosedeže skupine II in III. 
Avtosedež je namenjen otrokom od 15kg do 36 kg oziroma približno 4-ih do 11-ih let. Vse 
starosti so napisane približno saj se vsak otrok razvija in raste drugače. Najvarneje se je ravnati 
po teži otroka. 
 
Za izboljšanje otrokove varnosti je avtosedež AVANTI isofix opremljen oz. ustreza: 

 AVANTI isofix sistemom, primeren za isofix priključke, 

 3 točkovnem avtomobilskem varnostnem pasu, 

 vzglavnikom s 4 višinskimi legami, da se ohranja zaščita ko otrok raste, 

 višjo stranjo, ki zagotavlja večjo zaščito pri bočnem trku. 
 

SPLOŠNE INFORMACIJE 
 
Da bi svojega otroka ustrezno zaščitili in se prepričali, da je udobno in varno nameščen znotraj 
avtomobila, morate upoštevati sledeča navodila: vaš AVANTI avtosedež je bil zasnovan za 
vgradnjo v zadnjem ali sprednjem delu avtomobila pod pogojem, da imate 3 točkovni varnostni 
pas in da je sprednja zračna blazina izklopljena. Kljub temu priporočamo, da ga, kolikor je 
mogoče, namestite na zadnjem sedežu, saj bo to zagotovilo maksimalno varnost. 
 

Namestitev, obrnjena naprej (slika F1). Tritočkovni varnostno pas (slika F2). 
 Avtosedež je primeren le za uporabo v navedenih vozilih, opremljenih s trebušnimi/3 

točkovnimi/statičnimi/ varnostnimi navijali pasov, odobreni za ECE 16 ali drugimi 
enakovrednimi standardi (FS). Ne uporabljajte pri 2-točkovnih varnostnih pasovih. To je 



lahko zelo nevarno v primeru zaviranja ali v primeru morebitne prometne nesreče (slika 
F4). 

 V nekaterih avtomobilih je lahko zaponka varnostni pasov v zelo visoki poziciji in lahko 
pride v stik z robom avtosedeža, kar povzroči, da pozicija ni varna. V tem primeru, poskusite 
premakniti sedež avtomobila naprej ali avtosedež premaknite na drug sedež avtomobila. Če 
imate kakršnekoli dvome, kontaktirajte proizvajalca. 

 Niso vsi varnostni sistemi popolnoma enaki, zato svetujemo, da poskusite namestiti AVANTI 
isofix avtosedež v tisti avtomobil, v katerem ga nameravate uporabljati. 

 Pomembno je, da ne uporabljate rabljenega izdelka, saj lahko proizvajalec Coletto zagotovi 
popolno in brezhibno delovanje predmeta le prvemu uporabniku. 

 Coletto priporoča, da nadomestite vaš AVANTI Isofix sedež z novim, če je bil prisoten v 
avtomobilski nesreči. 

 Na sliki F5 preverite, kako preverite pravilnost nameščenih pasov v za-to namenjene 
sponke. Prosimo, kontaktirajte proizvajalca, če ste v dvomih glede te točke. 

 Navodila za uporabo se nahajajo na spodnji strani avtosedeža, svetujemo, da jih shranite za 
nadaljno uporabo.  

 Ne uporabljajte drugih pripomočkov razen teh, ki so navedeni v navodilih in označeni na 
otroškem sedežu. 

 Upoštevajte, da zaponka varnostnega pasu ne sme biti v stiku z kontaktno točko zaslona 
(slika F6). 

 V nekaterih avtomobilih je možno, da je varnostna zaponka v nekoliko višjem položaju in 
lahko pride v stik z spodbujevalnim sedežem, kar je lahko nevarno. V tem primeru 
poskusite premakniti sedež avtomobila naprej ali ga namestiti na drugi sedež. 

 Vsi varnostni sistemi niso čisto enaki, zato vam priporočamo, da namestite sedež AVANTI v 
avto, v katerem ga nameravate uporabljati.  

 Potrebno je preveriti, da če so vsi pasovi v pravilnem položaju in če so popolnoma 
prilagojeni otroku. Prepričajte se, da pas ni navit. Otrok mora razumeti, da se ne sme 
dotikati pasov ali vezi. 

 Avtosedež Avanti je bil oblikovan za uporabo v avtu, zato ga ne smete uporabljati nikjer 
drugje. 

 Za več informacij, kako uporabljati in fiksirati avtosedež, se obrnite na proizvajalca ali 
prodajalca. 

  

FUNKCIJE 
 

1. Vzglavnik 
2. Stranska zaščita 
3. Naslon za roke 
4. Jahač 
5. Gumb za nastavitev vzglavja 
6. Vodilo pasu 
7. Visoko naslonjalo 
8. Vodilo pasu 
9. Isofix 



NAMESTITEV 
 
 Prevleka je namenjeno za varnost, zato avtosedeža AVANTI isofix nikoli ne uporabljajte. 
 Vzglavnik. Odstranite pokrov vzglavnika s potegom od zadaj in v smeri naprej. Dokončno 

odstranite prevleko vzglavnika (slika F15). 
 Naslonjalo. Odstranite prevleko iz obeh zaščitnih delov na strani, nato jo odstranite v celoti 

(F16). 
 Jahač. Odpnite trak na zadnjem delu in potegnite prevleko naprej (F17). 
 Ročno pranje na temperaturi največ do 30 stopinj celzija. Da sedež ponovno oblečete, 

sledite enakim korakom, le v obratnem vrstnem redu. 
 

OPOZORILO 
 
 Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora v avtomobilu. 
 Vsaka sprememba ali dodatek na napravi brez ustreznega dovoljenja proizvajalca (Coletto) 

lahko resno spremeni zadrževalni sistem sedeža. Neupoštevanje navodil, ki zagotovijo 
pravilno uporabo zadrževalnega sistema, lahko resno ogrozi varnost vašega otroka. 

 Sedež se ne sme uporabljati brez prevleke, niti če prevleko namestite z drugo, 
˝neoriginalno˝, saj je ta prevleka sestavni del varnosti. 

 Ne navijajte pasov. Vsako neupoštevanje navodil je lahko nevarno. 
 V primeru udeležbe v prometni nesreči je potrebno sedež zamenjati, saj ta ne bo več 

uporaben. Čeprav lahko deluje nepoškodovan, ga za nadaljnjo uporabo odsvetujemo, saj 
lahko v primeru ponovne prometne nesreče resno ogrozi varnost vašega otroka. 

 Navodila obdržite za prihodnjo uporabo. 
 Shranite jih v predel pod jahačem. 
 Vedno morate poskrbeti, da so prtljaga in ostale stvari, ki so lahko škodljive v primeru 

nesreče, skrbno zavarovane in pospravljene. Avtosedež AVANTI mora biti vedno pritrjen z 
varnostnimi pasovi. V nasprotnem primeru lahko v primeru nesreče zdrsne iz sedeža in 
poškoduje potnike v avtomobilu.  

 Ne pozabite, da AVANTI avtosedeža ne smete uporabljati v vozilih, opremljenih z zračnimi 
blazinami, razen če se lahko te deaktivirajo (to je treba preveriti pri proizvajalcu oz. 
prodajalcu avtomobila). 

 Poskrbite, da avtosedež Avanti ne bo obremenjen med zlaganjem sedeža ali med 
zapiranjem in odpiranjem vrat. Prevleke ne izpostavljajte soncu za daljše obdobje. Medtem 
ko sedež ni v uporabi, ga lahko pokrijete ali shranite v prtljažnik. Plastične dele čistite ročno 
s toplo milnico in nato skrbno obrišite sedež. 

 
PROIZVAJALEC:       PRODAJALEC: 
COLETTO S.C.       AR-AL NET d.o.o. 
Ul. Warszawska 320      Kranjčeva 22 
42-2000 Czestochowa, POLAND     9220 Lendava 
Tel/fax +48 34 325 36 87     051 219 853 
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