
NAVODILA ZA UPORABO 
 

ISOFIX BAZA – PODSTAVEK ZA LUPINICO/AVTOSEDEŽ 
 

Skupina 0/0+ 
 

Standard ECE R44/04 
 

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za 
kasnejšo uporabo! 
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Deli podstavka: 
1. Oporna noga 
2. Gumb za prilagoditev oporne noge 
3. Gumb za namestitev položaja podstavka 
4. Gumb za sprostitev otroškega sedeža 
5. Indikator za pričvrščeni/nepričvrščeni podstavek 
6. Gumb za sprostitev blokade 
7. Podboj za pričvrstitev 
8. Pritrdilne točke za pritrditev otroškega sedeža 
9. Konektor za namestitev sistema ISOFIX 
10. Gumb za sprostitev ISOFIX pritrditve 
11. Indikator ISOFIX pritrditve 
12. Spodnja prevleka 
13. Zgornja prevleka 
14. Vodila za varnostni pas 
15. Rešetke za namestitev 

 

POZOR! Namestitev podstavka ISOFIX 
Otroška varnostna naprava je kategorizirana kot »pol-univerzalna«. Odobrena je s serijo sprememb 
Uredbe št. 44/04 za uporabo v vozilih, opremljenih z ISOFIX sistemom pritrditve (glej priročnik za 
uporabo vozila). Namesti se lahko v vse avtomobile, ki imajo ISOFIX sistem za pritrditev, odvisno od 
kategorije otroškega sedeža in  ISOFIX sistema. Glede na težo in velikost, sistem ISOFIX je primeren za  
kategorijo C (0-13 kg). 



• Nikoli ne uporabljajte podstavka na sedežih, opremljenih z zračnimi blazinami. 

• Uporablja se lahko le, če je sedež opremljen s 3-točkovnim varnostnim pasom. 
 

Pozor! Namestitev podstavka z varnostnim pasom 
Otroška varnostna naprava je kategorizirana kot »univerzalna«. Izdelana je v skladu s certifikatom in 
standardom ECE, št 44/04 za uporabo v vozilih, opremljenih z ISOFIX sistemom za pritrditev. Pravilna 
namestitev je mogoča, če je proizvajalec vozila v deklaraciji navodil za uporabo omenil, da se lahko 
namesti otrokova varnostna naprava, kategorizirana kot »univerzalna« za to starostno skupino. 
Otroška varnostna naprava je kategorizirana kot »univerzalna« glede na strožje pogoje in zahteve od 
prejšnjih modelov. Izdelana je v skladu s certifikatom in standardom ECE, št 44/04 za uporabo v 
vozilih, opremljenih z ISOFIX sistemom za pritrditev. Podstavek je primeren za vozila opremljena s 3-
točkovnimi varnostnimi pasovi, ki ustrezajo zahtevam standarda ECE št. 16 ali drugega ekvivalentnega 
standarda. Pravilna namestitev in prilagoditev varnostnega pasu je pomembna za otrokovo varnost. 
Nikoli ne nameščajte varnostnega pasu na način drugačen od tistega, ki je opisan v navodilih za 
uporabo. Prepričajte se, da so vsi pasovi za namestitev naprave, ki držijo otroški avto sedež tesno 
pričvrščeni in da se pas prilega otrokovem telesu.  
 

Spoštovani uporabnik! 
Hvala, da ste se odločili za nakup tega podstavka za otroški sedež. 
Karwala podjetje je zasnovalo ta izdelek, da bi zagotovila varnost vašemu otroku v prvi fazi življenja. 
Izdelek je proizveden v skladu  s posebno zahtevnimi standardi in izpolnjuje najvišja varnostna merila, 
z oznako ECE R44/04 za otroške varnostne naprave.  
Raziskave so pokazale, da se precejšnje število otroških avto sedežev nepravilno uporablja. Prosimo, 
vzemite si čas in natančno preberite ta navodila. Zagotovitev varnosti vašemu otroku bo maksimalna 
le, če bosta podstavek Carlo in otroški sedež pravilno nameščena. Enostaven in hiter sistem za 
pritrditev otroškega avto sedeža na podstavek zmanjša tveganje, da se bo otroški avto sedež napačno 
uporabil in poveča otrokovo varnost.  
 
Podstavek Carlo je bil testiran in odobren za uporabo z naslednjimi avto sedeži. (ti so označeni s 
simbolom ISOFIX): 

• Carlo, skupina 0 (10kg) 

• Avionaut Jet, skupina 0+ (nad 10 kg) 
 
Podstavek se lahko uporablja zgolj v avto sedežih, ki so obrnjeni proti smeri vožnje. Otroški sedež 
Avinaut Jet (skupina 0+) ali Carlo (skupina 0) se lahko namesti na podstavek obrnjenem v nasprotni 
smeri vožnje. 
 

Informacije za uporabnike 
Ker obstajajo različni varnostni pasovi in pritrjevalni sistemi v avtomobilih, preden kupite podstavek, 
se prepričajte, če je primeren za vaše vozilo. Podstavek je primeren le za uporabo v avtomobilu. 
Zavarujte vse zložljive sedeže, prepričajte se, da so konektorji za namestitev ISOFIX sistema  pravilno 
pričvrščeni na pritrdilne točke. Zaradi varnosti vedno uporabite oporno nogo. Oporna noga mora biti 
povsem izvlečena in blokirana ves čas. Nobeni predmeti ne smejo biti postavljeni v prostor za noge na 
sprednji strani podstavka. Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora v avtomobilu. Ne spreminjajte 
podstavka na kakršenkoli način. Rezultat je lahko popolna ali delna izguba njegovih varnostnih funkcij. 
Podstavek mora biti vedno zavarovan v avtomobilu, četudi se ne uporablja. Prepričajte se, da so 
predmeti v avtomobilu pravilno zavarovani. Predmeti, ki niso zavarovani, lahko v primeru trka 
povzročijo poškodbe otrok in odraslih. Med daljšim potovanjem, si vzemite krajši odmor in vzemite 
otroka iz avto sedeža. Proizvajalec se zaveda, da varnostna naprava lahko povzroči poškodbe na 
oblazinjenem avto sedežu. Proizvajalec ni odgovoren za možne poškodbe. Po nesreči, podstavek in 
avto sedež morda ne bosta več zagotavljala takšne zaščite kot pred nesrečo. Zato ju bo potrebno 



zamenjati.  
 

NAMESTITEV PODSTAVKA Z VARNOSTNIM PASOM 
1. Položite podstavek na avto sedež tako, da opora stopala visi ohlapno pred sedežem.  
2. Pritisnite gumb 3 in potisnite podstavek do hrbtne strani sedeža. 
3. Potisnite gumb 6 in sprostite podboj za pričvrstitev 7. 
4. Izvlecite varnostni pas. Povlecite njegov spodnji del skozi vodila za varnostni pas 14 in ga 

zaskočite v sponko varnostnega pasu. 
5. Zategnite spodnji del varnostnega pasu in pritisnite podboj za pričvrstitev 7 navzdol. (klik) 
6. Izvlecite oporno nogo 1 ven tako, da jo pritisnete naprej proti tlom. Pomembno je, da je 

oporna noga zablokirana. Pod njo ne nameščajte nobenih predmetov.  
 

NAMESTITEV PODSTAVKA Z ISOFIX-em 
1. Položite podstavek na avto sedež tako, da oporna noga visi ohlapno pred sedežem. Slika 5. 
2. Vstavite konektorje za namestitev sistema ISOFIX 9 v ISOFIX pritrdilne točke. Ko bodo na 

mestu, boste zaslišali klik! Slika 6. (zaslon 11 prikazuje zeleno, kar pomeni, da je podstavek 
pravilno pritrjen). Slika 7 

3. Pritisnite gumb 3, potisnite podstavek čim bližje hrbtni strani sedeža. Slika 8. 
4. Izvlecite oporno nogo 1 in jo položite k tlom avtomobila. Slika 9 
5. Pomembno je, da je oporna noga zablokirana. Pod njo ne nameščajte nikakršnih predmetov.  

 

ODSTRANITEV NAMEŠČENEGA PODSTAVKA Z VARNOSTNIM PASOM 
1. Odpnite varnostni pas. Slika 1 
2. Premaknite gumb za sprostitev blokade 6 – slika 2. Povlecite podboj za pričvrstitev 7 navzgor 

in vzemite varnostni pas iz vodil 14 – slika 3. 
3. Sprostite blokado oporne noge 2. Slika 4. 

 

ODSTRANITEV PODSTAVKA NAMEŠČENEGA Z ISOFIX-em 
1. Pritisnite oporno nogo 1 s pritiskom na gumb 2. Slika 10. 
2. Pritisnite gumb 9 in odmaknite podstavek od hrbtnega dela sedeža avtomobila. Slika 11 
3. Potegnite gumb za sprostitev ISOFIX pritrditve 10 proti sebi. Ponovite postopek na drugi 

strani. Slika 12 
Zaslon 11 prikazuje rdeče. Slika 13 

 

NAMESTITEV AVTO SEDEŽA NA PODSTAVEK 
Podstavek je bil testiran in odobren za uporabo z otroškimi sedeži AVIONAUT JET in CARLO (ti izdelki 
so označeni z ISOFIX simbolom), ki so opremljeni s rešetkami za namestitev 15. 

1. Namestite otroški sedež na podstavek, obrnjen v nasprotni smeri vožnje. Slika 14 
2. Postavite otroški sedež v pritrdilne točke podstavka 8, začnite s pritrjevalci na sprednji strani. 

(zaslišali boste klik in zaslon 5 bo zelene barve) Slika 15 
3. Namestite ročaj tako, da je obrnjen proti zadnjemu delu avto sedeža. (ročaj mora biti 

blokiran). Slika 15 
Ko nameščate podstavek s sedežnim pasom, potegnite del oprsnega pasu sedeža skozi 
vodilno režo na zadnji strani otroškega sedeža. Slika 16 
  

ODSTRANITEV AVTO SEDEŽA IZ PODSTAVKA 
1. Položite ročaj otroškega sedeža vodoravno, povlecite ramenski pas iz vodil na hrbtni strani 

otroškega sedeža. Slika 18 
2. Pritisnite gumb 4, ki sprošča blokado podstavka 8 in potegnite otroški sedež navzgor. Slika 19 

 



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE PODSTAVKA CARLO 
Plastične dele očistite s toplo vodo in milom. Ne uporabljate agresivnih kemičnih sredstev. 
 

 
Proizvajalec: 
BERBER 
Szarlejka ul. Łukaszewicza 172 
42-130 Wręczyca Wielka 
POLAND 
Tel. +48 34 317 66 10 
Fax +48 34 317 66 95 
Export: +48 692 00 66 52 
e-mail: info@berber.pl 
www.berber.pl 
 
Prodajalec: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva 22 
9220 Lendava 
051 219 853 
 
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 
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