
NAVODILA ZA UPORABO 
 

AVTOSEDEŽ COLETTO LOGOS I-SIZE 
40-105 CM 
I-SIZE SKLADNOST, D, B1 
 

VSEBINA 
 
1. Pomembne informacije  
2. Splošni pregled 
3. Navodila za namestitev - obrnjen nazaj 

otroci od 40–105 cm ISOFIX+ top tether + varnostni pas 
4. Navodila za namestitev - obrnjen naprej 

otroci od 76-105 cm ISOFIX+ top tether + varnostni pas  
otroci od 100-150 cm 3-točkovni varnostni pas 
                                  ali ISOFIX+ 3-točkovni varnostni pas 

5. Pripenjanje otroka v avtosedež 
6. Vzdrževanje 
 

OPOMBA 
 
Prosimo, da v celoti preberete navodila, ker lahko nepravilna namestitev povzroči resne 
poškodbe, v tem primeru proizvajalec ni odgovoren. 
Uporabite kategorijo (ki jo glede na velikost otroka potrebujete). 
Trenutno je avtosedež Logos isofix i-size primeren za otroke od 40-150 cm (od rojstva do 
približno 12 let). 
 

40-105 cm ISOFIX + zgornja priveza + varnostni pas 
(nameščanje obrnjeno nazaj) 

76-105 cm ISOFIX + zgornja priveza + varnostni pas 
(nameščanje obrnjeno naprej) 

100-150 cm 3-točkovni varnostni pas ali ISOFIX + 3-točkovni varnostni pas 
(nameščanje obrnjeno naprej) 

 

OPOZORILA 
 
Varovalni sistem avtosedeža je bil odobren v skladu s standardom R129/03 za uporabo pri otrocih 
med 40 in 150 cm. 
Ne uporabljajte sedeža v položaju, obrnjenem naprej, za otroke, ki so mlajši od 15 mesecev. 
Svetujemo vam, da čim dlje uporabljate položaj, obrnjen nazaj. 
Prosimo, da otroka ne puščate brez nadzora v vozilu. 
Pri namestitvi varnostnega sedeža v položaj, obrnjen naprej, je priporočljivo, da sprednji sedež 
vozila pomaknete čim dlje. 
Prosimo, da pazljivo preberite navodila. 
Nepravilna namestitev otroškega sedeža lahko povzroči resne posledice za otroka. V primeru 
nepravilne namestitve proizvajalec ne prevzema odgovornosti. 



Ta sedež je vključen v kategorijo i-Size, opredeljeno v pravilniku ZN 129, in ga je mogoče namestiti v 
vsa vozila, odobrena za uporabo i-Size v skladu s pravilnikom 16. Prav tako ga je mogoče namestiti v 
vozila, vključena na seznam, ki je priložen temu priročniku z navodili. 
V navodilih za uporabo vašega vozila preverite, ali je mogoče namestiti otroški varnostni sedež i-
Size. Zaščitite otroški varnostni sedež pred neposrednim stikom s sončno svetlobo, plastični in 
kovinski deli se lahko segrejejo in otroka opečejo. 
Zadrževalni sistem za otroke hranite stran od jedkih tekočin, barv ali topil, ki bi lahko poškodovali 
sedež. 
Ko se naprava uporablja v kombinaciji z varnostnim pasom za odrasle, se uporablja z naslednjim 
navodilom: Primerno samo za uporabo v navedenih vozilih, opremljenih s 3-točkovnimi 
varnostnimi pasovi, homologiranimi v skladu z Uredbo ECE št. 16 ali drugimi enakovrednimi 
standardi. 
Priporočljivo je, da morajo biti vsi pasovi, ki držijo zadrževalni sistem na vozilu, tesni, da morajo biti 
vsi pasovi, ki zadržujejo otroka, prilagojeni otrokovemu telesu in da pasovi ne smejo biti zavozlani. 
V primeru ponesrečenca je treba otroški varnostni sedež zamenjati, tudi če ni vidno poškodovan. 
Izdelek ima lahko notranje poškodbe, ki niso vidne in lahko ogrožajo varnost otroka. 
Med potovanjem se ustavite za odmore, da lahko otrok hodi in se igra izven varnostnega 
avtosedeža. Ni priporočljivo potovati več kot 2 uri brez postanka ali odmora. Za dojenčke je ta 
nasvet še posebej pomemben. 
Tekstilna prevleka je bistven del otroškega zadrževalnega sistema. Ne smete ga zamenjati z drugim 
pokrivalom brez izrecnega dovoljenja proizvajalca. 
Ne uporabljajte varnostnega sedeža brez prevleke in blazinic za pasove. 
Prepričajte se, da je otrokov pas za pritrjevanje pravilno nameščen in da ni zvit. 
Izdelka ne spreminjajte z dodajanjem ali odstranjevanjem katerega koli dodatka. 
Natančno upoštevajte navodila za sestavljanje izdelka. 
Prtljage ne puščajte na polici, ne da bi jo zavarovali, saj lahko v primeru nesreče povzroči hude 
poškodbe potnika v vozilu. 
Poudariti je treba, kako pomembno je zagotoviti, da je kateri koli medenični pas pripet nizko, tako 
da je medenica trdno pripeta. 
 
Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na: distributerja ali prodajalca. 
 

1. Naslonjalo za glavo 
2. Bočna stran avtosedeža 
3. Stranski blažilec 
4. Zgornja priveza 
5. Zaponka za varnostni pas 
6. Isofix baza 
7. Ročka za reguliranje naslonjala za glavo 
8. Vodilo za zgornji pas 
9. 5- točkovni varnostni pas 
10. Gumb za nastavitev tenzorja 
11. Trak za nastavitev tenzorja 
12. Gumb za prilagajanje 
13. Gumb za rotacijo 
14. Zgornja zareza vodilnega priveza 
15. Vodilo za spodnji pas 
16. Gumb za sprostitev isofix baze 
17. Prikaz stanja isofixa 
18. Drsni gumb za isofix 
19. Notranji vložek 



Navodila za namestitev avtosedeža obrnjenega nazaj 
 

Otroci od 40-105 cm ISOFIX + zgornja priveza + varnostni pas 

 
Če je vaše vozilo opremljeno s pritrdilnimi točkami za isofix, jih uporabite za stabilnejšo namestitev 
avtosedeža. Ta vozila imajo plastične elemente, ki so vodilo za pravilno pritrjevanje isofix baze. V 
primeru, da vaše vozilo še nima teh plastičnih elementov, lahko uporabite vodilne elemente, ki ji 
pridobite skupaj z avtosedežem. 
1a. Pritisnite gumb (13) za obračanje sedeža nazaj. 
1b. Potisnite priključek isofixa B (6) do njegove največje dolžina, tako da zavrtite stopnjo A (18). 
To storite na obeh straneh sedeža. 
Povežite oba priključka isofix baze, ko slišite klik, bo baza pravilno pritrjena. Prikazovalnik na 
gumbu (17) se bo spremenil iz rdeče v zeleno barvo. Sedež potisnite kolikor je mogoče nazaj. 
Preverite, da je isofix še vedno na enaki pozicijo, kot je bil pred premikanjem sedeža. 
1c. Pritisnite in povlecite gumb zgornjega regulatorja, nato sprostite zgornji pas na ustrezno 
dolžino. Postavite zgornji del pasu v eno od vodilnih rež (14) na vrhu sedeža.  Priključite zgornji pas 
na točko, sidrišče, ki je namenjena temu. Mesto priključitve je označeno s simbolom sidra. 
 
Na koncu zategnite pas sistema TT, dokler se na indikatorju ne pokaže zeleno okence. 
Ta pas napeljite čez naslonjalo sedeža. Po potrebi ga dvignite ali odstranite. 
 

Navodila za namestitev naprej 
 

Otroci od 76-105 cm ISOFIX + zgornja priveza + varnostni pas 

 
2a. Pritisnite gumb (13), da obrnete sedež v položaj naprej. Za namestitev isofix sledite istemu 
koraku (1b). 
 
2b. Povežite Top Tether v za to predvideno sidrišče v vozilu, označeno s simbolom (glej sliko). 
 
Na koncu zategnite pas sistema TT, dokler se na indikatorju ne pokaže zeleno okence. 
 

Otroci od 100-150 cm 3-točkovni varnostni pas ali ISOFIX + 3-točkovni varnostni pas 

 
SHRANJEVANJE VARNOSTNEGA PASU AVTOSEDEŽA 
Ko otrok doseže 100 cm, je treba varnostni pas pospraviti in otroka zavarovati z varnostnim pasom 
vozila ali ISOFIX + varnostnim pasom vozila. 
 
3a. Če želite pas pospraviti, ga morate najprej popolnoma zrahljati, odstraniti notranjo blazino in 
skriti ramensko blazinico na zadnji strani prevleke. 
Dvignite prevleko pod blazino in pospravite dele zaponke v predal. Nato prevleko namestite nazaj 
na sedež. 
3b. Otroka postavite v avtosedež in se prepričajte, da dobro sedi. Ramenski pas vozila napeljite 
skozi zgornje vodilo za pas (8) in medenični pas skozi spodnje vodilo za pas (15). 
Zaklenite pas v zaponko varnostnega pasu vozila in zagotovite, da se zaskoči. Prepričajte se, da pas 
ni preveč ohlapen, nežno povlecite diagonalni del pasu, preden ga položite čez otroške prsi. 
 
OPOZORILO!!! Prepričajte se, da varnostni pas ni zavit. 



PRIVEZOVANJE OTROKA V AVTOSEDEŽ 
Ta otroški zadrževalni sistem ima nakladni položaj, ki omogoča preprosto namestitev otroka v sedež 
in nastavitev pasov, da se pravilno prilegajo. 
4a. Zrahljajte jermen s pritiskom na gumb (10) in potegnite diagonalni del pasov. S pritiskom na 
rdeči gumb odpnite zaponko (5). Premaknite konca zaponke na vsako stran sedeža, da lahko otroka 
postavite v sedež. 
4b. Otroka namestite v sedež in ga na obeh straneh nataknite s trakom, nato pa zaponko zapnite. 
Za nastavitev vzglavnika (1) povlecite nivo (7) na vrhu. Nastavljen mora biti v pravilnem položaju, to 
pomeni, da mora ramenski pas segati približno 1 cm nad otrokova ramena. 
Zategnite pas tako, da povlečete spodnji trak A (11), mora se tesno prilegati otroku. 
4c. Ko je otrok varno pripet, lahko sedež nagnete s pritiskom na ročico v želeni položaj. 
Če želite otroka dvigniti iz sedeža, sledite istemu postopku v obratni smeri (4b). 
Pazite, da otrok izstopi iz vozila na strani pločnika. 
5a. Ramenska blazinica je snemljiva in jo je enostavno sneti za pranje. 
 
OPOZORILO! Poskrbite, da varnostni pasovni niso zviti! 
Zaponka varnostnega pasu mora biti pravilno zapeta, varnostni pasovi se morajo dobro prilegati 
otroku. 
 
UPORABA VLOŽKA - BLAZINE 
6. Blazina oziroma vložek (19) je zasnovan za uporabo pri novorojenčkih, da jim zagotovi večje 
udobje in stabilnost ter jim nudi bolj iztegnjen položaj. Vložek lahko uporabljate, dokler dojenček 
ne doseže 60 cm ali dokler ga ne preraste. 
 
NAVODILA ZA LEŽEČI POLOŽAJ 
7a. Pri uporabi sedeža v položaju, obrnjen nazaj, od 40-105 cm. 
Sedež mora biti popolnoma nagnjen, preden ga obrnete nazaj, dovoljen je samo položaj 4.  
7b. Pri uporabi sedeža v položaju, obrnjenem naprej, od 76-150 cm. 
Ko je otrok varno pripet, lahko sedež nagnete tako, da pritisnete gumb (12) v želeni položaj, 
dovoljeni so vsi 4 položaji. 
 
VZDRŽEVANJE 
 
Namestitev/odstranjevanje prevleke  
Prevleka avtosedeža se zelo enostavno odstrani. Na sprednji strani sta 2 pritrdilni točki za prevleko. 
Preprosto odpnite te točke in nato nežno povlecite sprednji del prevleke. 
Ob straneh sedeža je nekaj plastičnih delov, ki se uporabljajo za pritrditev prevleke. Preprosto jih 
nežno povlecite, da odstranite prevleko. 
Če želite ponovno namestiti prevleko, sledite istemu postopku v obratnem vrstnem redu. 
Namestite dele v reže za stranice. 
 
Čiščenje 
Prevleko lahko perete v pralnem stroju z blagim detergentom in pri temperaturi največ 30 C. 
Prosimo, glejte navodila za pranje na nalepki za nego prevleke. 
Ne sušite v sušilnem stroju, ker bi lahko oblazinjenje odstopilo od blaga. 
Oblazinjenja ne izpostavljajte sončni svetlobi dlje časa; ko sedeža ne uporabljate, ga pokrijte ali 
shranite v prtljažnik vozila. 
Plastične dele lahko očistite z vlažno krpo in nevtralnim detergentom. 
 



Priporočila 
Shranite knjigo z navodili v zadnjem delu sedeža. Poskrbite, da so prtljaga in ostali deli pravilno 
shranjeni, tako boste poskrbeli, da v primeru nesreče ne pride do dodatnih poškodb. 
 

 
Proizvajalec: 
COLETTO S.C. 
Ul. Warszawska 320 
42-2000 Czestochowa, POLAND 
Tel/fax +48 34 325 36 87 
www.coletto.pl, biuro@coletto.pl 
 
 
Uvoznik: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva 22 
9220 Lendava 
Tel: +386 51 219 853 
info@trgovina-junior.si 
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