
NAVODILA ZA UPORABO 
 

AVTOSEDEŽ COLETTO MOKKA ISOFIX 
 

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo 
uporabo! 
 
Skupina: 0+1 
Teža: 0-18 kg 

 

1. Značilnosti: 
1. Ta otroški sedež je primeren za otrokovo težo do 18kg. 
2. Prosim, vzemite navodila za uporabo iz vrečke, ki je v notranjosti hrbtišča otroškega 

sedeža, in jih pozorno preberite. 
3. Prosimo, da pred uporabo avtosedeža pozorno preberete navodila, saj lahko ob 

nepravilni namestitvi pride do poškodbe. 
4. Nikoli ne uporabljajte avtosedeža brez prevleke. Ne uporabljajte drugih prevlek, ki niso 

predpisane s strani proizvajalca, saj je prevleka sestavni del otroškega avtomobilskega 
sedeža. 

5. Kadar otroški sedež ni zaščiten z prevleko, mora biti v senci, saj se lahko določeni deli 
tako segrejejo, da so prevroči za otroka. 

6. Nikoli ne nameščajte otroškega avtosedeža na sedež v vozilu, ki ima aktivno zračno 
blazino. 

7. Avtosedež je treba zamenjati, kadar je bil izpostavljen nasilnemu stresu ali nesreči. 
8. Prosimo poskrbite, da vsi potniki v avtu uporabljajo varnostne pasove, drugi trdi 

predmeti morajo biti primerno zavarovani; v nasprotnem primeru lahko potniki in 
nezavarovane stvari poškodujejo otroka v primeru nujnega zaviranja. 

9. Sponka ne sme biti napol zaklenjena. Pred uporabo vedno preverite, ali je sedež dobro 
pritrjen, saj je v nujnih primerih potrebno hitro vzeti otroka ven. 

10. Ne delajte kakršnih koli sprememb, dopolnitev, saj lahko le-te resno vplivajo na varnost in 
funkcionalnost sedeža. 

11. Otroka se ne sme pustiti v sedežu brez nadzora. 
12. Ne dovolite, da pride otrok v stik z jedkimi snovmi. 
13. Sedež naj bo v vozilu vedno zavarovan in pritrjen, tudi ko ni v uporabi. 
14. Ne uporabljajte rabljenih otroških avtosedežev. 
15. Prosimo poskrbite, da je trebušni pas zapet nizko, saj mora biti medenica trdno 

nameščena v sedežu.  
16. Vsi pasovi, ki utrdijo sedež v vozilo, morajo biti tesno zategnjeni, zato da so tudi zaščitni 

pasovi za otroka pravilno in dovolj zategnjeni. Pasovi ne smejo biti zasukani. 
17. Če imate kakršno koli vprašanje glede uporabe otroškega avtosedeža, se obrnite na 

proizvajalca. 
18. Ne uporabljajte drugih komponent, zgolj tiste, ki so predpisane v navodilih in so 



označene na zadrževalnem sistemu za otroke. 
19. Ne obračajte sedeža v smer vožnje, dokler otrok tehta manj kot 9 kilogramov. 
20. Navodila zadržite toliko časa, kolikor dolgo bo vaš otrok potreboval avtosedež. 
21. Togi elementi in plastični deli za zadrževanje otroka morajo biti nameščeni in vgrajeni 

tako, da se med vsakodnevno uporabo ne zataknejo med premični sedež ali med vrata 
vozila. 
 

2. Seznam delov: 
Št. Del Št. Del Št. Del Št. Del 

1 Naslonjalo za glavo 2 Ročaj za prilagoditev 
vzglavnika 

3 Oblazinjen del 
naramnic 

4 Vložek za dojenčke 

5 Ramenski pas 6 Sponka za varnostni 
pas 

7 Oblazinjena sponka 8 Ročka za nastavljanje 
položaja   

9 Baza za avtosedež 10 Drugi gumb za 
zaklepanje 

11 Podporna ˝noga˝ 12 Gumb za nastavitev 

13 Indikator podporne 
noge 

14 Ročaj za vrtenje 15 Prilagoditev pasu 16 Gumb za prilagajanje 
pasu 

17 Priključek 18 Ramenski trak 19 Varnostni pas 20 Gumb za predalček z 
navodili 

21 Predalček z navodili 22 Naslonjalo 23 Prilagoditev pasu na 
isofix (baza) 

24 Isofix ročici 

25 Gumb za sprostitev 26 Isofix nastavki 27 Gumb za zaklepanje   

 

3. Opozorilo za uporabo sedeža v vozilu! 
 
Nevarno! Avtosedeža ne uporabljajte na sovoznikovem sedežu z aktivno zračno blazino. Če se 
zračna blazina sproži, lahko pride do resnih poškodb ali smrti. 
Da bi primerno zaščitili svojega otroka, pazljivo preberite vsa navodila. 
1 Ne uporabljajte na sedežu z aktivno zračno blazino.  
 

4. Prilagoditev in uporaba otroškega avtosedeža 
 

4-1 PRILAGODITEV POLOŽAJA 
Spremenite položaj sedeža tako, da obrnete ročko za nastavljanje položaja (8). Če bi želeli položaj 
4, potem pritisnite drugi gumb za zaklepanje (10) medtem ko obračate ročko za nastavljanje 
položaja.  
 
Opozorilo! 

1. Ko otrok tehta manj kot 13 kg (skupina 0+), ga je treba obrniti v nasprotni smeri vožnje, 
primerna je pozicija 4. 

2. Ko je otrokova teža med 9 in 18 kg (skupina 1), je lahko obrnjen v nasprotni smeri vožnje, 
primerne pozicije so 1, 2, 3 (modre). 



3. Ko je otrokova teža med 9 in 18kg, je lahko obrnjen v smeri vožnje, primerne pozicije so 
1, 2, 3 (rdeče). 

 

4-2 PRILAGODITEV VARNOSTNEGA PASU 
POPUSTITEV: Pritisnite gumb za prilagajanje pasu (16) in istočasno potegnite ramenski pas 
naprej (5). Ne vlecite za oblazinjeni del naramnic. 
OPOZORILO! Pazite na napačno delovanje, delujte tako kot je prikazano na sliki. 
ZATEGOVANJE: Potegnite trak (15) tako daleč, da bodo varnostni pasovi dovolj blizu in dovolj 
zategnjeni ob otrokovem telesu. 
Opozorilo! Primite oba ramenska pasova (5) v eno roko (z kazalcem in sredincem), in potegnite 
prilagoditveni trak (15) naprej z drugo roko počasi; ko se roka z ramenskima pasovoma dotakne 
otroškega telesa, takrat prenehajte z zategovanjem.  
 

4-3 PRILAGODITEV NASLONJALA ZA GLAVO 
Navzgor: Potegnite ročaj vzglavnika (2) navzgor. 
Opozorilo! Zrahljajte ramenska pasova (5), preden nastavljate naslonjalo za glavo (1). 
Navzdol: Potisnite ročaj vzglavnika (2) navzdol. 
 

4-4 PRILAGODITEV SPONKE 
1. Obe sponki (D) primite in ju združite preden ju vstavite v varnostno sponko (6), ko je 

pravilno vstavljena se mora zaslišati ˝klik˝. Ramenska pasova (5) povlecite tako, dokler 
nista tesno ob otrokovem telesu. 

2. Pritisnite rdeči gumb (F), da sprostite varnostno sponko. 
Opozorilo! Bodite pozorni na to, da ramenska pasova nista prepletena in zvita. 
 

4-5 NASTAVITEV IN ODSTRANITEV ISOFIX BAZE 
 
NASTAVITEV 

1. Če vaše vozilo nima priključkov (kaveljčkov) za pritrditev Isofix baze, vstavite nastavka 
(26), ki ju dobite ob nakupu, in sicer tako, da so pritrdilne točke, kamor namestite isofix 
bazo, obrnjene navzgor. 
NAMIG: Pritrdilne točke za isofix so nameščene med površino sedeža in hrbtnim 
naslonjalom. 

2. Potegnite sivi pas za prilagoditev baze (23) tako, da izvlečete obe blokirni ročici in se 
prepričajte, da je isofix res v celoti potegnjen ven. 
Opozorilo! Bodite pozorni na to, da potegnete za spodnji del traku (rdeč krogec na sliki). 

3. Potisnite isofix ročici (24) z obema rokama in vstavite na obeh straneh na nastavke, da 
zaslišite ˝klik˝. 

4. Potisnite otroški sedež z vso močjo, kakor daleč gre. 
Opozorilo: Zaskočni ročici sta pravilno nameščeni, če sta oba isofix indikatorja obarvana 
zeleno. 

5. Stresite otroški sedež, da se prepričate, da je varno in pravilno nameščen. Če sta isofix 
indikatorja še zmeraj obarvana zeleno, je v redu. 



ODSTRANITEV 
1. Pritisnite gumb za zaklepanje (27) in gumb za odklepanje (25) naenkrat, pritisnite gumb 

za odklepanje (25) v smeri rdeče puščice, dokler se isofix baza ne loči od sedeža 
avtomobila. 

2. Oba isofix kaveljčka na avtomobilskem sedežu nato potisnite nazaj, da se pogrezneta v 
sedež. 

 

4-6 NAMESTITEV IN PRILAGAJANJE PODPORNE NOGE 
Potegnite podporno nogo tako daleč stran (navzdol) od otroškega sedeža, kolikor je mogoče. 
Pritisnite oba gumba za nastavljanje (12) in podporno nogo (11) potegnite tako daleč, da se 
dotika ˝tal-dna˝ avtomobila.  
Opozorilo! Indikator mora biti obarvan zeleno! 
Namig: če še indikator ni obarvan zeleno, morate podporno nogo potegniti dlje. 
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