
NAVODILA ZA UPORABO 
 

AVTOSEDEŽ COLETTO SPORTIVO/VIVARO/CORTO ISOFIX 
 

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnej-
šo uporabo! 
 
Skupina: 1+2+3 
Teža: 9-36 kg 
 
OPOMBE: Navodila ustrezajo za avtosedeže Coletto Sportivo, Vivaro in Corto z isofix sistemom. 
 
Dragi starši,  
Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje z nakupom varnega otroškega avtosedeža Sportivo 
isofix. 
Prosimo, prepričajte se, da otroški avtosedež utreza otrokovi starosti in teži.  
Ta otroški avtosedež je po testiranjih primeren za otrokoe s težo 9-36 kg in 9 mesecev do 12. leta 
starosti.  
Priporočamo, da pred uporabo avtosedeža pozorno preberete navodila. 
Coletto Sportivo isofix avtosedež ustreza standardom ECE 44/04. 
Za dodatna vprašanja v zvezi z artiklom se prosimo obrnite na prodajalca oz. dobavitelja. 
 

POMEMBNA OPOZORILA: 
Sportivo Isofix avtosedež je primerna skupino I (9-18 kg), skupino II (15-25 kg), skupino III (22-36 
kg oz. 9 mesecev do 12. leta starosti). 
Pozorno preberite navodila in vedno sledite navodilom proizvajalca. Avtosedež Sportivo je le 
takrat povsem varen, če upoštevate navodila in ga uporabljate/sestavite v skladu s 
proizvajalčevimi navodili. 
Pravilno pripasanje je izredno pomembnega pomena z vidika varnosti vašega otroka. Pasovi 
osebnega vozila morajo potekati skozi rdeč nastavek na otroškem avtosedežu. Nikoli ne 
uporabljajte druge pasove kot je to predvideno.  
Najbolj varna namestitev in pripasanje je s tritočkovnim varnostnim pasov osebnega vozila, ki je 
predpisan po predpisanih standardih ECE R16 ali je predpisan s standardih z enako veljavo.  
Nikoli avtosedeža ne uporabljajte na sovoznikovem sedežu z aktivno zračno blazino. Če se zračna 
blazina sproži, lahko pride do resnih poškodb ali smrti. 
Pred namestitvijo avtosedeža se prepričajte o tem, da ni nobenih težkih, ostrih, nezavarovanih 
predmetov v osebnem vozilu. Varnostni pas ne sme biti zvit pod nobenim pogojem. 
Preverite, ali se otroški avtosedež ni poškodoval na ostrih, trdih predmetih v avtu (vrata vozila, 
deli sedeža, prtljažni prostor, itd.). 
Predlagamo, da otroški avtosedež zamenjate, v kolikor je bilo trčenje z osebnim vozilom. Skrbeti 
morate, da se navodila upoštevajo vedno, do konca življenjske dobe avtosedeža. 
Isofix sistem mora biti uporabljen skladno z navodili osebnega vozila. 



Otroški avtosedež mora biti uporabljen skupaj z dodano izvirno prevleko, ker pripomore k 
varnosti avtosedeža. 
Predlagamo, da ne uporabljate rabljen avtosedež, ker je zgodovina takega avtosedeža dvomljiva 
(nesreče, ipd.).  
Preverite, ali so pasovi avtosedeža pravilno nastavljeni glede na otrokov trup. Varnostni pasovi 
morajo biti toliko tesni, da sežete lahko le z enim oz. dvema prstoma med pas in otroka. 
Nikoli ne pustite otroka brez nadzora v osebnem vozilu. 
Bodite pozorni, da se otrok ne igra s sponko avtosedeža. 
V primeru dolgega potovanja poskrbite, da se dovoljkrat ustavite in otroku omogočite svež zrak 
ter počitek. 
Nikoli ne uporabljajte nobenih nadgradenj in sprememb na avtosedežu. Vedno sledite navodilom 
proizvajalca.  
Bodite vzor svojemu otroku, vedno se pripnite z varnostnimi pasovi osebnega vozila. 
Prosimo, shranite ta navodila. 
 

GLAVNE DELI AVTOSEDEŽA (glej sliko na str. 36) 
1. Nastavek za reguliranje dviga avtosedeža 

1.1. Skupina III-reža  za varnostni pas 
1.2. Skupina II- reža za varnostni pas 

2. Naslonjalo za glavo 
3. Vijak 
4. Školjka 
5. Naslonjalo 
6. Reža za varnostni pas 
7. Varnostna reža za varnostni pas 
8. Držalo za pas 
9. Temelj 
10. SPS bočna zaščita 
11. Isofix kavlji 
12. Isofix zgornja sponka 
13. Stranska zaščita 
14. Blazina za glavo 
15. Blazina 
16. Blazina za varnostni pas 
17. Ramenski pas 
18. Mednožna sponka 
19. Y- sponka 
20. Blazina za sponko 
21. Blazina za sedenje 
22. Nastavitveni pokrov 
23. Nastavitveni pas 
24. Ročaj za nastavitev 
 
 



NAMESTITVENI NASVETI 
1. Uporaba Sportivo Isofix avtosedeža je z isofix avtomobilskimi kavlji ter z dodatnim pritrdilnim 

pasom za skupino I (9-18 kg). Uporaba Sportivo Isofix avtosedeža je z isofix avtomobilskimi 
kavlji ter z dodatnim pritrdilnim pasom za skupino II in III (15-36 kg). Namestitev Sportivo 
Isofix avtosedeža je namenjen na zadnji sedež osebnega vozila v smeri vožnje.  
Sportivo isofix avtosedež je nastavljiv v 4 različne pozicije (glej sliko F2): 
Potegnite za pozicijski ročaj naprej-nazaj ( občutite vzmet na dnu sedeža), spustite do želene 
pozicije, medtem zaslišite klik, F1, F2. 
 

NAMESTITEV 
Namestitev skupine I (9-18 kg): 
a) Namestite otroški avtosedež na sedež osebnega vozila. 
b) Regulirajte gumb za nastavitev v obratni smeri urinega kazalca (1-1) in potegnite isofix 

priključke do tolikšne mere, dokler je možno. Prepričajte se, da le-te ni mogoče potegniti 
nazaj (1.2).  

c) Potisnite avtosedež proti sedežu osebnega vozila (2,1). 
d) Priključite isofix kavlje otroškega avtosedeža k isofix priključkom osebnega vozila, dokler 

ne zaslišite klik (2-2). 
e) Regulirajte gumb za nastavitev v obratni smeri urinega kazalca (1-1) in potegnite isofix 

priključke do tolikšne mere, dokler je možno. Prepričajte se, da le-te ni mogoče potegniti 
nazaj (3.2). 

f) Obesite pritrdilni pas in potegnite toliko močno, koliko je le mogoče. 
 

NAMESTITEV OTROKA V OTROŠKI AVTOSEDEŽ 
S pomočjo sprostitvenega gumba zrahljajte ramenski pas in ga potegnite proti sebi. 
Pomembno: Med tem časom ne potegnite za blazine pasov (F 8-9). Da bi odpeli sponko, 
pritisnite na rdeči gumb ( F10). Položite pasove na obe strani ogrodja (F11).Položite svojega 
otroka v avtosedež, prepričajte se, da ni v sedežu nobene igrače, ostrih in drugih predmetov 
(F12). Uskladite jezike pasov in jih priključite v sponko (F13).Prepričate se, da so varnostni 
pasovi pravilno nameščeni, se prilagajajo zahtevam otroka in so dovolj tesni ( a ne pretesni, 
F14). 
Opozorilo: ko ste avtosedež namestili, se prepričajte o pravilni namestitve na način, da ga 
poskusite premakniti. Takrat je namestitev pravilna, če avtosedež ne morete premakniti niti 
za en prst ne v levo in ne v desno ter v nobeno smer. Če se avtosedež premika, poskusite 
ponovno, tesneje pričvrstite s pasovi. Pasovi nikoli ne smejo biti zviti. Če ne morete zapeti 
varnostne pasove, jih s pritiskom na gumb sprostite, in poskusite ponovno. 

 

NAMESTITEV V SKUPINO II IN SKUPINO III 
Namestitev primerna za skupino II in skupino (15-25 kg) in skupino III (22-36 kg). 
Opombe: Sportivo Isofix je potrebno uporabljati z isofix kavlji osebnega vozila ter s 
pritrdilnimi 3točkovnimi avtomobilskimi pasovi avtomobila. 
a) snemite sistem varnostnega pasu, vključno s varnostno blazino pasov, mednožni priklju-

ček in Y sponko.  



b) Nastavite hrbtno naslonjalo s pomočjo regulacijskega gumba za naklon v primerno pozici-
jo glede na otrokovo višino. 

c) Namestite otroka v avtosedež. 
d) Priključite ramenski pas osebnega avtomobila v primeru skupine II skozi režo za avtomo-

bilski pas (F14-a) ali v primeru skupine III skozi to namenjeno režo (F14-b) in tako dobljen 
dvo-točkovni pas namestite v režo sponke (F14-c). S tem se je namestitev pasov zaključila 
(F14-d). 

e) Priključite ramenski pas z mednožnim pasom. 
 

NAMESTITEV VIŠINE RAMENSKIH VARNOSTNIH PASOV 
A) višina ramenskih pasov je primerna takrat, ko je pas v reži nad otrokovim ramenom. Pre-

pričajte se, da so ramenski pasovi prijetno položeni na otrokova ramena (F15). 
B) Zrahljajte ramenski pas s pomočjo gumba za nastavitev, in potegnite pasove proti sebi, 

koliko je le možno (F9) 
C) Položite školjko v ležeč položaj. 
D) Odstranite ramenske pasove iz držala pasov (F16-a). 
Namestitev: 
f) potegnite ramenski pas skozi varnostne ramenske blazine in skozi ramensko režo, s pre-

pričanjem, da ramenski pas ostane čvrst in se pasovi ne zvijajo (F17) 
g) Če bi radi spremenili pozicijo najvišje namestitve, nastavite sedež osebnega vozila v sedeč 

položaj. 
h) Položite ramenska polnila v želen položaj in priključite pasove, skozi blazine pasov na vr-

hu in na školjki ( F18) 
i) Priključite ramenske pasove k držalu za pasove (F19-a). 
 

Vzdrževanje in čiščenje 
Splošno:  
a) Otroški avtosedež se čisti z mlačno milnico. Ne uporabljajte agresivna čistila, kot so belila, 

razredčila, grobe krpe za čiščenje. 
b) Prevleka je pralna maksimalno na 30°C. Ne sušite v sušilnem stroju. 
1) Korak. Vzemite otroški avtosedež iz osebnega vozila, prepričajte se, da ste odstranili vse 

igrače preden se lotite čiščenja. 
2) Korak. Odstranite reže za hrano/pijačo, in s ročnim sesalcem (brez kabla) posesajte pre-

vleko. 
3) Korak. Očistite vse plastične dele z mlačno milnico. 
4) Korak. Odstranite celotno prevleko avtosedeža in operite (ročno ali v pralnem stroju iz-

branem ročnim pranjem).  
5) Korak. Z odstranjevalcem madežev očistite avtosedež, če ne morete ločiti prevleke od av-

tosedeža. Prepričajte se, da odstranjevalec madežev ne poškoduje prevleke avtosedeža. 
6) Korak. Položite opran avtosedež in se prepričajte, da ste vse dele pravilno namestili. 
 

MENJAVA PREVLEKE 
Menjava blazine/opore za glavo ter prevleke: 



a) Zrahljajte blazine varnostnih pasov ( Glej: nastavite višine varnosntih pasov). 
b) Zrahljajte prevleko v krožnem gibu ( F20). 
c) Potegnite pasove, jezik za priključitev in s pomočjo sponke pripnite vrh. 
d) Odstranite prevleko. 
e) Povezite sponko, jezičke, blazine za pasove skozi gumb/ ročaju za regulirane pozicije. 
f) Po pranju in čiščenju namestite varnostne pasove in jih položite na prevleko na sedež. 
g) Pričvrstite. 
h) Zaprite sponko, potegnite pasove skozi blazine, čez vrh in čez školjko. 
i) Pričvrstite prevleko v krožnem gibu, mimo bodic. 
 

POMEMBNI PODATKI 
Za varnost otrok, prosimo, vzemite čas za naslednje preverjanje: 

• Preverite, da ste sistem ramenskih pasov pravilno namestili na zahteve otrokove 
višine, teže. 

• Oblačila lahko vplivajo na pravilno zapenjanje in varnost otroka, zato po namestitvi 
varnostni pasov se prepričajte, da je sedež povsem varen. 

• Varnostne pasove zategnite toliko, koliko je le možno, da pravilno namestite in 
pričvrstite avtosedež k sedežu avtomobila. Varnostni pasovi naj bodo v primerni višini 
ramen otroka. 

• Redno preverjajte, da varnostni pasovi niso poškodovani. 

• Dvotočkovni varnostni pas naj poteka čez območje kolkov (in ne na trebušnem delu). 

• Ramenski pas naj bo na otrokovih ramenih in ne na vratu. 

• Varnostni pas nikoli ne podvihajte od otrokovo roko/hrbet. 

• V primeru, da bi sponka počila ( sponka mora biti vedno na ogrodju avtosedeža, da v 
primeru nesreče se odpre/poči) 

• Blazino za sedenje namestite pravilno. 

• Preverite, da je avtosedež primeren na otrokovo višino. 
PONOVNO: preverite naslednje podrobnosti: 

• Kompatibilnost sedeža osebnega vozila ter otroškega avtosedeža 

• Kompatibilnost otrokovih mer (višina, teža) z otroškim avtosedežem. S vprašanji se 
obrnite na prodajalca.  

 
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 

www.coletto.pl       www.trgovina-junior.si 

biuro@coletto.pl      info@trgovina-junior.si 
 
Prodajalec: 
Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p., 
Plač 24a, 2201 Zg. Kungota 
splet@trgovina-junior.si, www.trgovina-junior.si 

http://www.coletto/
http://www.trgovina-junior.si/
mailto:biuro@coletto.pl
http://www.trgovina-junior.si/
mailto:splet@trgovina-junior.si
http://www.trgovina-junior.si/

