
NAVODILA ZA UPORABO 
 

AVTOSEDEŽ COLETTO MILLO ISOFIX 
 

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

SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA 
Vzemite si čas, da natančno preberete navodila, vedno imejte v žepu namenjenemu za navodila na 
otroškem sedežu, za zaščito vseh potnikov v vozilu. V primeru zasilne zaustavitve ali nesreče lahko 
osebe ali predmeti, ki niso pravilno zapeti v avtomobilu, povzročijo poškodbe drugih potnikov v 
vozilu. Zaradi tega vedno preverite, da:  
A:  
 so nasloni sedežev v avtomobilu zaklenjeni (npr. da je zapah na zložljivih zadnjih sedežnih 

mestih zaskočen).  
 vsi težki ali ostri robovi v vozilu (npr. paketi na polici) so pritrjeni.  
 imajo vse osebe v vozilu zapete varnostne pasove.  
 je otroški varnostni sedež  v avtomobilu vedno zavarovan s sistemom isofix in sidrnim sistemom 

Top tether, pripetem v prtljažnem prostoru. 
 
Priporočljivo je, da sedež zamenjate, če je bil izpostavljen silovitim trkom; na splošno velja 
opozorilo uporabniku, ki namešča sedež, da natančno upošteva navodila za nameščanje sedeža, ki 
jih predloži proizvajalec. Izrecno velja, da ne uporabljate 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 avtomobilu je potrebno preveriti v priročniki vašega osebnega vozila ali 
povprašati prodajalca vozila. Priporočljivo je, da so vsa prtljaga in ostali predmeti, ki so lahko 
povzročitelji nesreče,  pravilno zavarovani/pripeti. 
 
 
Priporočljivo je:  
a) Varnostnega pasu avtosedeža ne smete uporabljati brez zaščitnih varnostnih blazinic in prevleke.  
b) Prevleke sedeža ne smete zamenjati z drugo prevleko, katera ni  odobrena s strani proizvajalca. 
Prevleka je sestavni del sedeža in ima zadrževalni učinek. 
Če ima vaš isofix sistem alternativno kontaktno točko z nosilcem, je treba njegovo uporabnost 
preveriti. Uporabnik mora presoditi, ali je uporaba te alternative zadovoljiva. Če dvomite o 
ustreznosti, se obrnite na prodajalca sedeža s isofix sistemom ali na prodajalca osebnega vozila. 
Uporabniku je treba svetovati, da začne namestitev sistema isofix, ki so v navodilih za lastnika 
vozila kategorizirana kot "univerzalna" z uporabo varnostnih pasov. Uporabnika je treba opozoriti, 
da morajo biti togi predmeti in plastični deli otroškega sedeža postavljeni in nameščeni tako, da jih 
med vsakodnevno uporabo vozila ne bodo ujeli v premični sedež ali vrata vozila. 
 
Vsi varnostni trakovi in varnostni sistemi, ki fiksirajo avto sedež, morajo biti tesno pripeti, da tudi 
varnostni pasovi sedeža zadržijo otroka. Varnostni pasovi mora biti nameščeni  na način, da niso 
zavozlani. 
 



Zaponke ramenskih varnostnih pasov morajo biti vedno pripeti v glavno zaponko mednožnega 
pasu.  
 
OPOZORILA ZA ZAŠČITO VAŠEGA OTROKA 
B:  

 Bolj, ko se pas prilega telesu otroka, bolj bo vaš otrok varen.  

 Prosimo, nikoli ne puščajte otroka brez nadzora na otroškem avtosedežu. 

 Če je avtosedež nameščen na zadnjem sedežu osebnega vozila: sprednji sedež osebnega 
vozila pomaknite dovolj daleč, da otrok ne bo z nogicami dosegel hrbtišča sprednjega 
sedeža (s tem preprečite nevarnost poškodb otroka in predmeta).  

 Sedež se lahko z izpostavitvijo neposrednim sončnim žarkom segreje in povzroči poškodbo 
na otrokovi koži. 

 Pozor: segret sedež je lahko povzroči poškodbe na občutljivi  otrokovi koži. Kadar je sedež 
nameščen v osebo vozilo, vendar ga ne uporabljate, ga zaščitite.  

 Otroku dovolite vstop in izstop le s tiste strani vozila, ki »gleda« na pločnik.  

 V primeru daljše vožnje se občasno ustavite in otroku omogočite razgibavanje in igranje. 
Otroka v nobenem primeru ne puščajte brez nadzora. V kolikor je sedež nezaščiten, ga 
zaščitite pred neposrednimi sončnimi žarki. 
 

UPORABA AVTOSEDEŽA V VOZILU 
 
Upoštevajte navodila o uporabi otroških pritrdilnih isofix sistemov, ki opisana v priročniku za 
uporabo vašega vozila. Sedež se lahko uporablja v vozilih, opremljenih s pritrdilnim sistemom 
ISOFIX in sidrnim sistemom Top Tether.   
Prosimo, ravnajte se po navodilih priročnika, namenjena za vaše osebno vozilo. Ali je uporaba 
sedeža 0-18 kg dovoljena v vašem osebnem vozilu, preverite v priročniku vašega osebnega 
avtomobila ali vprašajte prodajalca vašega vozila.  
Pred 9 kg ne uporabljajte namestitve obrnjene naprej. 
 
Otroški avtosedež lahko uporabite na način kot je prikazano na sliki na strani 6. (Upoštevajte 
veljavne predpise v vaši državi). 
 

Otroški varnostni sedež Preizkušeno in certificirano v 
skladu z ECE * R 44/04 

 

 Skupina Teža 

Millo  0 Od 0 do 13 kg 

 I Od 9 do 18 kg 

 
OBVESTILO 
Avtosedež ima oznako »Universal.« Sprejet je skladno s pravilnikom 44/04  z namenom splošne 
uporabe v vozilih. Avtosedež boste lahko uporabljali v večini vozila, vendar ne v vseh. V vašem 
vozilu se sedež lahko namesti, če je proizvajalec vašega osebnega vozila odobril uporabo sedežev z 
oznako »Universal« za to starostno skupino. 
 
 
Avtosedež je bil narejen pod strožjimi pogoji kot modeli, ki oznake universal ne vsebujejo. 
V primeru dvoma sed, prosimo,  posvetujte s proizvajalcem otroškega avtosedeža ali prodajalcem. 



Avtosedež je bil razvrščen kot »Pol-univezalni« in je primeren za pritrditev v sedeže naslednjih 
avtomobilov (glejte sliko na strani 7 v original navodilih).  
 
Tudi drugi položaji sedeža v osebnem vozilu so primerni, v tem primeru se posvetujte s 
proizvajalcem sedeža ali prodajalcem.  
 
POMNI! 

1. Gre za avtosedež s pritrdilnim sistemom isofix. Odobreno je s spremembami Pravilnika št. 
44/04 za splošno uporabo v vozilih, opremljenih s pritrdilnimi sistemi ISOFIX. 

2. Avtosedež je možno namestiti v vozila, ki imajo v svojem priročniku navedeno odobritev za 
pritrditev sedeža.  

3. Klasifikacija in razred sedeža: 0+ ( 0-13 kg), isofix razred C, skupina I (9-18 kg), isofix razred 
B1 tesna oznaka E in certifikacijska številka sta nameščeni na oranžni certifikacijski nalepki  
avtosedeža.  
* v primeru spreminjanja sedeža oznake več ne bodo veljavne. 
*Avtosedež je namenjen za varnost vašega otroka v vozilu. Sedež se ne sme uporabljati za 
noben drug namen.   
 

V primeru spreminjanja sedež brez dovoljenja obstaja nevarnost poškodb! 
Nepooblaščene tehnične spremembe lahko zmanjšajo ali popolnoma razveljavijo zaščitne lastnosti 
sedeža. 
 Ne delajte nobenih tehničnih sprememb na otroškem sedežu. 
 Otroški sedež uporabljajte samo, kot je opisano v teh navodilih za uporabnika. 
 
 
Avtosedež Millo je odobren za en način namestitve:  
 

Skupina Način namestitve Otroška namestitev 

0+ (0-13kg) Isofix + Top thether/obrnjen nazaj S 5- točkovnim pasom 

I (9-18 kg) Isofix + Top thether/obrnjen naprej  S 5- točkovnim pasom 

   

 
PREGLED IZDELKA 
 

a- naslon za glavo 
b- pokrov 
c- 5-točkovni varnostni pas 
d- ramenske zaščitne blazine 
e- zaponka 
f- sponka za zategnitev varnostnega pasu 
g- sponka za zategnitev varnostnega sistema 
h- ročka za regulacijo naklona 
i- ročka za preklop smeri vožnje (smer vožnje naprej, smer vožnje nazaj) 
j- izbira smeri vožnje naprej/nazaj 
k- ročka za aktiviranje isofix nastavka 
l- isofix nastavki 
m- kontrola prilagoditve naslona za glavo 
n- indikator Top Tether 



o- kontrola prilagoditve Top Tetherja 
p- Top Tether 
q- kavelj Top Tether 
r- zaponka za pas Top Tether za smer nazaj 
s- blazina 

 
Namestitev isofix-a (str. 30, slika 31-32) 
Pritisnite ročko za atkiviranje isofixa na obeh straneh sedeža. Ročke vstavite v isofix avtomobila. 
Ročke ste pravilno vstavili, ko zaslišite »klik.«  
 
 
Za zategnitev pasu Top Tether potegnite za pas preko kovinske ročke. Top Tether je pravilno 
nameščen, če se na ročki pokaže zelena barva. (str. 35, slika 36-37) 
 
Nameščanje 5-točkovnega varnostnega pasu (str. 41, slika 43-44) 
 

a. Odpnite zaponko varnostnega pasu ( pritisnite na rdeči gumb). 
b. Povlecite ramenska pasova na obe strani avtosedeža. 
c. Prepričajte se, da so otrokova ramena v višini naslona avtosedeža. 
d. Spojite ramenska pasova v mednožno zaponko. Zaslišali boste »klik.« Takrat ste pravilno 

namestili pasove.  
Slika na strani 44: Skupina 0+ (0-13kg) maksimalna možnost naklona (velja le za polni kotni  
položaj). 
Slika na strani 44:  Skupina  1 (9-18 kg) :na izbiro 4 različni nakloni 
 
 
Namestitev sedeža v nasprotni smeri vožnje (sedež obrnjen proti sedežu vozila) (str. 45 slika 45) 
 

a. Pritisnite gumb za smer naprej/nazaj 
b. Odprite ročki na obe strani sedeža 
c. obrnite sedež v želeno smer. 
 

Namestitev sedeža v smeri  vožnje (str. 46 slika 47-48) 
 

a. Pritisnite gumb za smer naprej/nazaj 
b. Odprite ročki na obe strani sedeža 
c. obrnite sedež v želeno smer. 

Čiščenje (str. 53) 
 
Premaknite naslon glave v zgornji položaj. Odstranite elastični trak s kavljev na zadnji stran 
avtosedeža in odstranite tekstilno pokrivalo.  Odprite dva plastična zapirala na pokrovu.  
Čiščenje zaponk pasov 
Za varnost vašega otroka je nadvse pomembno, da so pasovi pravilno nameščeni ter da so 
brezhibni. Za pasove, ki se jih ne da zapeti, je običajno razlog umazanija v zaponki ali tujek.  
Možne težave:  

- zaponka se prelahko odpne, ko pritisnete na rdeči gumb,  
- zaponka se ne zapne do konca, 
- zaponka se ne zapira s klik-om,  
- zaponka se odpre le s težavo, z velikim naporom. 



- Rešitev: Očistite varnostni pas skupaj s zaponko z blagim detergentom in posušite. 
Čiščenje 
 
POZOR! Uporabljajte izključno original dele za avtosedež Coleto Millo. Pokrov je sestavni del sedeža 
in igra ključno vlogo pri varnosti.  
POZOR! Avtosedež se ne sme uporabljati brez pokrova/tekstila.  

- Tekstilni pokrov se lahko sleče in se opre z blagim detergentom v pralnem stroju na 
programu za občutljivo perilo (30°C). Upoštevajte navodila za pranje na etiketi sedeža.  

- Plastične dele očistite z vodo in blagim milom. Ne uporabljajte groba čistila za čiščenje. 
- Pasovi se lahko operejo v mlačni vodi z blagim milom. 
- POZOR! Nikoli ne ostranite zaponke s pasov. 
- Zaščitne blazine se lahko olistijo v blagem detergentu v mlačni vodi. 

 
POPIS OSEBNIH VOZIL 
izklopljena zračna blazina 
v redu za shranjevanje 
številka vrat 
številka sedeža 
*Začenši od leta izdelave 
odobren sedež 
Limuzina 
Karavan 
Kombi limuzina 
Večnamensko vozilo 
Coupe 

  
 
 
 
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 ulica 22 
9220 Lendava 
Tel: +386 51 219 853 
info@trgovina-junior.si 

http://www.coletto/
http://www.coletto/
mailto:info@trgovina-junior.si

