
NAVODILA ZA UPORABO 
 

AVTOSEDEŽ COLETTO LOGOS ISOFIX 
 

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za 
kasnejšo uporabo! 
 
Skupina: 0+1+2+3 
Teža: 0-36 kg 
 
 

OPOZORILO! 
Prosimo vas, da pozorno preberete navodila, v nasprotnem primeru lahko zaradi nepravilne 
namestitve avtosedeža, pride do poškodb. 
Kategorije uporabe 
Avtosedež Logos Isofix primeren za otroke od rojstva in dokler ne dosežejo teže 36 kg (kategorija 0, 
I, II, III, od rojstva in vse do 12 leta starosti). 
 

Kategorija 0+ 0 – 13 kg ISOFIX + zgornja priveza + pas 
(nameščanje obrnjeno nazaj) 

Kategorija I 9 – 18 kg ISOFIX + zgornja priveza + pas 
(nameščanje obrnjeno nazaj) 

Kategorija I 9 – 18 kg ISOFIX + zgornja priveza + pas 
(nameščanje obrnjeno naprej) 

Kategorija II, III 15 – 36 kg 3 – točkovni varnostni pas 
(nameščanje obrnjeno naprej) 

 

OPOZORILA! 
Varovalni sistem avtosedeža je bil odobren v skladu s standardni ECE 44 04. Varovalni sistem je 
primeren za uporabo pri otrocih, ki tehtajo od 0kg do 36kg. 
Brez nadzora ne puščajte otroka v vozilu. 
Prosimo vas, da pozorno preberete navodila. 
Nepravilno pritrjevanje varovalnega sistema lahko na otroku povzroči resne posledice. V primeru 
nepravilne namestitve avtosedeža, proizvajalec ni odgovoren. 
Avtosedež je odobren v skladu s standardni 44 04 ECE za vozila s pridrževalnim sistemom za isofix. 
Lahko se ga namesti z odobrenim položajem za isofix (podrobnosti najdete v priročniku vašega 
vozila), odvisen je od kategorije varnostnega sistema in prostora, ki ga zavzame. Kategorija teže  in 
isofix za katero je ta sistem odobren je od 0-18kg in 9-18kg in B1. V priročniku vašega avtomobila, 
preverite, da je isofix kategorija D, B1 otroški varovalni sistem primeren za vaše vozilo. 
Varnostni sistem zaščite pred neposrednim stikom s sončno svetlobo, kajti plastični in kovinski deli 
se lahko segrejejo in opečejo otroka. Zavarujte varovalni sistem pred jedko tekočino, barvami in 
topili, ki bi lahko poškodovala avtosedež. Kadar se avtosedež uporablja v kombinaciji z varnostnim 
pasom za odrasle, se uporablja pod naslednjimi pogoji: primeren za uporabo v vozilih z navedeno 
opremo, s tri-točkovnim varnostnim pasom, odobrenim z ECE uredbo Št. 16, ali v vozilih z opremo 
enakovrednega standarda. Potrebno je poskrbeti, da so pasovi dobro zategnjeni. 
Priporočljivo je, da so vsi varovalni pasovi dobro zategnjeni, prav tako morajo biti prilagojeni 



otrokovemu telesu. Pasovi ne smejo bit zviti. V primeru nesreče, mora biti otroški varovalni sistem 
zamenjan, tudi če poškodbe niso vidne.  Avtosedež ima lahko notranje okvare, kar bi lahko vplivalo 
na varnost vašega otroka. 
Zelo pomembno je, da med vožnjo, ki je daljša od dveh ur, si privoščite odmor in vzmeti otroka iz 
avtosedeža. 
Tekstilna prevleka je bistveni del varnostnega sistema. Prevleke ne menjajte brez odobritve 
proizvajalca. 
Ne uporabljajte avtosedeža brez prevleke in podloge na varnostnem pasu. Varnostni trakovi morajo 
biti pravilno zapeti in ne smejo biti zaviti. Priporočljivo je, da sprednji sedež potisnete čimbolj 
naprej. 
Ne spreminjajte izdelka z dodajanjem ali odstranjevanjem katerekoli dodatne opreme. Upoštevajte 
navodila uporabe. 
Ne puščajte prtljage nezavarovane na sedežih ali zadnji polici, kajti v primeru nesreče lahko ta 
močno poškoduje sopotnika. 
Potrebno je zgotoviti, da je pas preko trebuha dobro zatesnite, tako bo tudi medenica pravilno in 
dobro nameščena. 
 
 

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. Nosilec za stekleničko 
17. Gumb za sprostitev isofix baze 
18. Prikaz stanja isofixa 
19. Drsni gumb za isofix 

 
 

Navodila za namestitev avtosedeža obrnjenega nazaj 
 
Skupina 0+ ( 0-13 kg) 
Isofix + zgornja priveza + varnostni pas 
 
Skupina 1 (9-18 kg) 
Isofix + zgornja priveza + varnostni pas 
 
Če je vaše vozilo opremljeno s pritrdilnimi točkami za isofix, jih uporabite za stabilnejšo namestitev 
avtosedeža. Ta vozila imajo platisčne 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 gum (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 (16) 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, sidrišča, 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 
 
Skupina 1 (9-18 kg) 
ISOFIX + zgornja priveza + pas 
 
SHRANJEVANJE VARNOSTNEGA PASU AVTOSEDEŽA 
Ko  otrok doseže težo 18kg je potrebno odstraniti varnostni pas avtosedeža, otroka začnemo 
pripenjati z avtomobilskim varnostnim pasom. 
3a. Ko želimo odstraniti varnostni pas, ga je prvo potrebno popolnoma sprostiti, odmaknite 
ramenske blazinice iz prevleke.  Dvignite pokrov pod blazino in shranite pasove v predal, nato 
prevleko ponovno namestite na sedež. 
3b. Namestite otroka v sedež in se prepričajte, da pravilno sedi. Avtomobilski varnostni pas 
namestite skozi zgornje vodilo (8), nato namestite pas skozi spodnje vodilo za pas (15). 
Zaklenite pas z zaponko v vozilu, ko zaponka klikne je pas pravilno zavarovan. Prepričajte se, da pas 
ni razrahljan.  Nežno povlecite diagonalni pas in ga rahlo zategnite preko prsnega koša otroka. 
OPOZORILO!!! Prepričajte se, da varnostni pas ni zavit. 
 
PRIVEZOVANJE OTROKA V AVTOSEDEŽ 
Varnostni sistem avtosedeža ima nakladni položaj, ki vam omogoča enostavno namestitev otroka v 
sedež, hkrati omogoča pravilno prilagoditev varnostnih pasov. 
4a. S pritiskom na gumb sprostite pasove (10) nato povlecite diagonalni trak varnostnega pasu. S 
pritiskom na redeč gumb odpnite zaponko. Ramenska pasova razprite vsako v svojo smer, tako 
boste lahko enostavno vzeli otroka iz avtosedeža. 
Nastavite naslonjalo za glavo(1), tako da ga potegnete navzgor (7). Varnosti pas namestite čez 
desno stran naslonjala, pas naj bi potekal kakšen centimeter nad otrokovo ramo. 
Zategnite pas s potegom spodnjega varnostnega pasu A(11) tako da se dobro prilega otroku. 
4b. Ko je otrok dobro nameščen lahko s pritiskom na gumb namestite sedež v potrebno pozicijo 
(12). 
Ko hočete vzeti otroka iz avtosedeža sledite procesu v obratnem vrstnem redu (4b). 
Prosimo poskrbite, da otroka jemljete iz avta na strani pločnika. 
 
OPOZORILO! Poskrbite, da varnostni pasovni niso zviti! 
Zaponka varnostnega pasu mora biti pravilno zapeta, varnostni pasovi se morajo dobro prilegati 
otroku. 
 



VZDRŽEVANJE 
 
Namestitev / odstranjevanje prevleke.  
Prevleko je zelo enostavno odstraniti. Na sprednji strani sedeža se nahajata dva zatiča za 
pritrjevanje prevleke. Zatiče samo odpnite in nežno odstranite prevleko. 
Na strani sedeža imate dva plastična sestavna dela, s katerimi pritrdite prevleko. Nežno jih 
odmaknite in odstranite prevleko. 
Za namestitev prevleke sledite enakemu postopku v obratnem vrstnem redu. 
 
Čiščenje 
Prevleko lahko operete v pralnem stroju pri 30 stopinj celzija. Pri pranju lahko uporabite blag 
detergent. 
Prosimo vas, da pred pranjem preverite zapis na etiketi prevleke. Ne sušite sušilnem stroju. 
Prevleke ne puščajte dalj časa neposredno izpostavljeno sončni svetlob. Ko sedeža ne uporabljate, 
ga zaščitite z zaščitno prevleko ali ga pospravite v prtljažnik vozila. 
Plastične dele lahko očistite z vlažno krpo in blagim 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. 
 

ODOBRENI AVTOMOBILI ZA UPORABO AVTOSEDEŽA LOGOS ISOFIX 
Odobreni avtomobili so tisti, ki imajo opremo za pritrjevanje isofixa. 
Avtomobil je primeren, če ima na zadnjem sedežu priskrbljene priključke na katere pritrdite isofix 
bazo. Ustrezen mora biti tudi položaj sedeža v avtomobilu. 
Za primerno združljivost avtosedeža z vašim avtomobilom, se posvetujte s prodajalcem. 
 
 
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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