
NAVODILA ZA UPORABO 
 

AVTOSEDEŽ COLETTO CASCADE 
 
Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo 
uporabo! 
 
Avtosedež ustreza otrokom od prvih dni pa do 36 kg (približno do 12. leta). Pozorno preberite 
navodila, saj le s pravilno namestitvijo avtosedeža lahko zagotovite varnost vašemu otroku. 
 
Shranite navodila za kasnejšo uporabo! 
– prepričajte se, da ima vaš osebni avtomobil 3-točkovni varnostni pas, 
– preverite ali vaš avtomobil ustreza avtomobilom odobrenih na podlagi regulative ECE 44/04, 
– navodila shranjujte v zato namenjenem prostoru (zadnja stran avtosedeža). 
 
DELI AVTOSEDEŽA: 
Pred nameščanjem preverite ali so na voljo vsi deli avtosedeža. Če kaj manjka se obrnite na 
lokalnega prodajalca. Za pravilno namestitev ne potrebujete orodja. 
 

 

 
 
1. Naslonjalo za glavo, 
2. prevleka avtosedeža, 
3. varnostna sponka, 
4. gumb za uravnavanje dolžine 5-točkovnega pasu, 
5. isofix priključki, 
6. ročka za nameščanje naklona, 
7. mednožni varnostni pas, 
8. ramenski pas, 
9. vložek za najmlajše, 
10. 3-točkovni pas, 



11. 3-točkovni varnostni pas – 1 starostna skupina, 
12. nastavljivo naslonjalo za glavo, 
13. Top Tether sistem, 
14. Tether pritrdilni kavelj, 
15. Top Tether – varnostni pas, 
16. predal za shranjevanje navodil, 
17. baza, 
18. isofix priključki, 
19. vodilo za avtomobilski pas, 
20. vodila za pritrditev isofix-a, 
21. vodilo za avtomobilski pas v predelu pasu (15-36  kg). 
 
OPOZORILA: 
 
– Ta avtosedež je namenjen otrokom od 0 kg do 36 kg oz. do približno 12. leta, 
– varnostni pasovi se morajo prilagajati otrokovemu telesu in ne smejo biti zasukani/narobe 
obrnjeni, 
– prepričajte se, da so varnostni pasovi pravilno nameščeni; preverite da vaš otrok lepo sedi v 
avtosedežu, 
– avtosedež je potrebno zamenjati, če je bil izpostavljen silovitem trku – nesreča lahko 
povzroči  tudi takšno poškodbo avtosedeža, katere ne vidite, 
– avtosedeža ni dovoljeno spreminjati/dodelati niti na lastno odgovornost, 
– avtosedež ne sme biti izpostavljen soncu, lahko postane prevroč za otroško nežno kožo, 
– otroka ne smete pustiti nenadzorovanega v avtosedežu, 
– vsa prtljaga ali drugi predmeti, ki lahko v primeru trka povzročijo poškodbe, morajo biti 
primerno zavarovani, 
– Prevleke sedeža ne smete zamenjati z drugo prevleko, katera ni odobrena s strani 
proizvajalca  prevleka je sestavni del  sedeža, ob trku pripomore k varnosti otroka. 
– uporabnik, ki namešča avtosedež, natančno upošteva navodila za nameščanje, ki jih je 
priložil proizvajalec. Izrecno velja, da ne uporabljajte 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 osebnem avtomobilu je potrebno preveriti v priročniku vašega osebnega vozila ali 
povprašati proizvajalca vozila. 
– ne nameščajte avtosedeža v smeri vožnje dokler otrok ne doseže 9 kg, 
– ne nameščajte avtosedeža dokler niste prebrali in v celoti razumeli navodil za uporabo 
avtosedeža in navodil vašega osebnega avtomobila, priloženih s strani proizvajalca, 
– ne uporabljate avtosedeža, če je poškodovan ali nimate vseh zgoraj navedenih delov, 
– prepričajte se, da vaš otok nima prevelikih oblek, kar bi onemogočilo varno nameščanje 
pasov, 
– nikoli ne nameščajte avtosedeža na sprednje sedeže v vašem osebnem vozilu, v primeru 
nesreče, zračne blazine lahko povzročijo večje poškodbe ali celo smrt otroka, 
– nikoli ne uporabljate avtosedeža od katerega ne veste preteklosti, lahko je poškodovan in vi 
tega ne opazite, 
– avtosedeža ne uporabljate kot navaden sedež, lahko vam pade na tla in poškodujete otroka, 
– ne vstavljate dodatnih vložkov v avtosedež, 
– ko je otrok v avtosedežu, sedeža ne smete nositi, 
– pazite, da se varnostni pas avtosedeža ne zatakne za avtosedež ali med vrata osebnega 
avtomobila, 
– plastične vrečke – pakiranje, odstranite in hranite izven dosega otrok da preprečite 



zadušitev, 
– avtosedež odstranite iz avtomobila, ko se ga ne potrebuje več, 
– posvetujte se z proizvajalcem glede vzdrževanja, popravila, menjave delov, 
– redno preverjate isofix priključke, če je potrebno, jih očistite. 
 
OPOZORILO!! 
 
Ne nameščajte avtosedeža v osebni avtomobil v primeru če: 
– ima osebni avtomobil 2-točkovni varnostni pas, 
– bočno obrnjeni sedeži v osebnem vozilu, 
– nestabilen sedež v osebnem avtomobilu. 
 
 
NE SPREGLEJTE: 
 
1. Coletto Cascade je univerzalen avtosedež. Avtosedež ustreza mednarodnem standardu ECE 
R44/04. 
2. Ustreza avtomobilom pri katerih proizvajalec v navodilih navaja, da avtomobil podpira 
univerzalni avtosedež, teh starostnih skupin. 
3. Ta avtosedež je klsificiran kot ''univerzalen''. 
4. Če ste v dvomih, se pozanimajte pri proizvajlcu ali lokalnem prodajalcu. 
5. Avtosedež je ustrezen le če osebni avtomobil ustreza regulativi UN/ECE št. 16. 

 
 

 
 
 
 
USTREZNOST NAMEŠČANJA: 
Ta avtosedež nudi veliko možnosti nameščanja. Sledeče lahko vidite v tabeli: 



 

Starostna 
skupina 

Teža Metoda nameščanja 
avtosedeža 

Metoda uporabe pasov Smer 
nameščanja 
avtosedeža 

0 +1 0-18 kg Avtomobilski 3-točkovni 

varnostni pas 

5-točkovni varnostni pas 

avtosedeža 

nazaj 

1 9-18 kg Isofix + Top Tether 5-točkovni varnostni pas 

avtosedeža 

V smeri vožnje 

1 9-18 kg Avtomobilski 3-točkovni 

varnostni pas 

5-točkovni varnostni pas 

avtosedeža 

V smeri vožnje 

2 + 3 15-36 kg Isofix + Avtomobilski 3-
točkovni varnostni pas 

Avtomobilski 3-točkovni 

varnostni pas 

V smeri vožnje 

2 + 3 15-36 kg Avtomobilski 3-točkovni 

varnostni pas 

Avtomobilski 3-točkovni 

varnostni pas 

V smeri vožnje 

 
 
REGULIRANJE NAKLONA:                                                                                    
 
Pritisnite ročko za nastavitev naklona in namestite avtosedež v želeči položaj, 
- 3-stopnje naklona za otroke 0+ in prve starostne skupine 
(označeno z modrimi krogi 5-7), 
- 4-stopnje naklona za otroke 2. starostne skupine 
(označeno z rdečimi krogi 1-4), 
- 1-stopnja naklona za otroke 3. starostne skupine 
(označeno 1. rdečim krogom). 
 
REGULIRANJE NASLONJALA ZA GLAVO: 
 
Naslonjalo za glavo in varnostni pas namestite primerno otrokovi višini: 
• pri otrocih 1. starostne skupine: višina ramenskega pasu v 
višini z rameni, 
• pri otrocih 2. starostne skupine: višina ramenskega pasu v 
višini z rameni, 
• pri otrocih 3. starostne skupine: vodila ramenskega pasu v 
višini z rameni. 
Če ramenski pas, ni nameščen na pravi višini, lahko otrok v primeru nesreče zdrsne iz avtosedeža. 
 



 
Stisnite ročko za nameščanje višine naslonjala in istočasno potegnite naslonjalo navzgor/navzdol  
dokler se ne zaskoči (avtosedež omogoča 11 različnih namestitev višine vzglavja). 
 

NAMEŠČANJE SEDEŽA ZA I STAROSTNO SKUPINO(0-18 kg): 
– namestite avtosedež na zadnji sedež vašega osebnega 
avtomobila, 
– namestite naklon (tri pozicije – modri krogi 5-7), 
– namestite primerno višino ramenskega pasu, preden v 
avtosedež položite otroka, 
– nameščanje 5-točkovnih pasov – bodite pozorni, da so 
pasovi pravilno nameščeni (pasovi ne smejo biti prepleteni, narobe zavihani), 
 
1. potegnite varnostni pas osebnega avtomobila čez za to 
namenjena vodila na avtosedežu in nato zapnite varnostni pas v sponko. 

 

 
2. Varnostni pas osebnega avtomobila, namestite skozi zato 
namenjeno režo na zadnjem delu avtosedeža (modra vodila). 
-  ramenski pas mora skozi za to namenjeno režo! 
       

3. Avtosedež potisnete ob sedež osebnega avtomobila in 
potegnete varnostne pasove, da avtosedež tesno in varno pritrdite. 
- Avtosedeža ni mogoče primerno namestiti, če je 



avtomobilski varnostni pas na katerem je varnostna spoka predolg. 
- Preverite ali je avtosedež primerno nameščen s potegom 
avtosedeža naprej in potiskom nazaj. 

 

PRAVILNO NAMEŠČEN AVTOSEDEŽ 
 

NAMEŠČANJE OTROKA V AVTOSEDEŽ – UPORABA VLOŽKA ZA NAJMLAJŠE 

 
 
1. Pritisnite gumb za uravnavanje pasov, nato izvlečete 



ramenska pasova, 
2. pritisnite gumb, da odprete varnostno sponko, 
3. otroka položite v avtosedež, namestite pas, 
4. zapnete varnostno sponko. 
 
 
 

 

 
5. Nastavite pas tako, da se lepo prilega vašemu otroku. 
- preverite, če višina ramenskega pasu ustreza višini ramen! 
- prepričajte se, da so pasovi nameščeni tako, da je med 
otrokom in varnostnim pasom prostora za dlan! 

 
NAMEŠČANJE SEDEŽA ZA I STAROSTNO SKUPINO(9 - 18 kg): 
– Namestite naklon avtosedeža, 
– nastavite primerno višino naslonjala za glavo, preden 
nameščate avtosedež, 
– med nameščanjem varnostnih pasov bodite pozorni, da 
niso zavihani, da jih lahko pravilno namestite. 

 
NAMEŠČANJE Z AVTOMOBILSKIM PASOM: 
1. Varnostni pas potegnete skozi ta to namenjeni reži na 
zadnji strani avtosedeža (rdeče reže), 
2. zapnite varnostni pas, 
3. Avtosedež potisnete ob sedež osebnega avtomobila in 
potegnete varnostne pasove, da avtosedež tesno in varno pritrdite. 



- Avtosedeža ni mogoče primerno namestiti, če je 
avtomobilski varnostni pas na katerem je varnostna spoka predolg. 
- Preverite ali je avtosedež primerno nameščen s potegom 
avtosedeža naprej in potiskom nazaj. 

 

NAMEŠČANJE Z ISOFIXOM 
1. Namestite isofix vodila (dve plastiki - katere namestite na 
priključke isofix v avtu) za pritrditev isofix-a, le te preprečujejo poškodbe avtomobilskega sedeža. 
2. Izvlečete isofix priključke avtosedeža s pritiskom na gumb 
(siv gumb z rdečim indikatorjem). 
3. Pritisnite gumb za nameščanje isofix-a in Isofix priključke 
na avtosedežu vstavite v isofix vodila, avtosedež potisnete proti sedežu osebnega vozila dokler ne 
slišite klik. 
- prepričajte se, da je isofix pravilno nameščen – to 
nakazujejo zeleni indikatorji, na obeh straneh! 
- preverite ali je avtosedež pravilno nameščen – preverite s 
potegom isofix priključkov! 
- izberite naklon avtosedeža, preden nameščate top Tether! 
 

 

1. Pritisnite gumb in izvlecite Top Tether. 
2. Top Tether zahakljate v zato namenjeno režo v prtljažnem 
delu vašega osebnega vozila. 
- Top Tether lahko uporabljate, če vaš osebni avtomobil 
razpolaga s to opcijo! 
1. Pravilno nameščen Top Tether: 
- prepričajte se ali je Top Tether pravilno nameščen v 
prtljažnem delu vašega osebnega avtomobila. Indikatorji na top Tether pasu morajo biti obarvani 
zeleno, 
- ko je avtosedež pravilno nameščen in spremenite naklon 
hrbtišča avtosedeža je potrebno ponovno preverjane/nameščanje Top Tethra. 



 

 
 
 
 
Odstranitev isofix-a: 
 

– pritisnete na gumb za odklepanje isofix-a nato izvlečete 
isofix priključke. 
– Ko ne uporabljate Top Tether pasu, naj bo le ta 
pospravljen v zato namenjenem mestu (v vrečki na hrbtni strani avtosedeža)! 
 
NAMEŠČANJE OTROKA V AVTOSEDEŽ (9-18kg) 
 
– Odstranite vložek za najmlajše! 
1. Pritisnete gumb za uravnavanje pasov, na to izvlečete 
ramenska pasova, 
2. pritisnete gumb, da odprete varnostno sponko, 

3. otroka položite v avtosedež, namestite pasove, 
4. zapnete pasove v varnostno sponko, 
5. Nastavite pas tako, da se lepo prilega vašemu otroku. 
- preverite, če višina ramenskega pasu ustreza višini ramen! 
- prepričajte se, da so pasovi nameščeni tako, da je med 
otrokom in varnostnim pasom prostora za dlan! 
 



 
NAMEŠČANJE AVTOSEDEŽA ZA III STAROSTNO SKUPINO (15-36 kg): 
 
– Nameščanje avtosedeža za III starostno skupino uporabite 
le avtomobilske pasove: 
              - ne uporabljate vložka za najmlajše   
              - ne uporabljate 5-točkovni pas avtosedeža. 
– namestite naklon avtosedeža, 
– ko nameščate ramenski pas in pas v predelu medenice se 
prepričajte, da le ta ni nekje zvit/narobe obrnjen. 
 
NAMEŠČANJE OTROKA S 3-TOČKOVNIM AVTOMOBILSKIM PASOM: 
 
1. Otroka položite v avtosedež, preverite ali so vodila za 
ramenski pas na primerni višini, 
2. namestite ramenski pas tako, da poteka skozi vodilo. 
Zapnite sponko in zategnite varnostni pas. 
- Ramenski pas mora potekati skozi za to namenjeno vodilo! 
- Pas v predelu medenice mora potekati skoz za to 
namenjeno vodilo! 
- Ramenski pas nikoli ne sme biti razrahljan in se nikoli ne 
sme nameščati pod ramo! 
- Ramenski pas nikoli ne sme potekati za otrokovim hrbtom! 
1. Avtosedeža ni mogoče primerno namestiti, če je 
avtomobilski varnostni pas na katerem je varnostna spoka predolg! 
 



 

NAMEŠČANJE AVTOSEDEŽA S 3-TOČKOVNIM AVTOMOBILSKIM PASOM TER ISOFIX SISTEMOM: 
1. Sledite zgoraj navedenim navodilom, kako namestiti isofix, 
2. namestite otroka v avtosedež, preverite ali so vodila za 
ramenski pas na primerni višini, 
3. sledite zgoraj navedenim navodilom kako namestiti otroka 
v avtosedež s 3-točkovnim avtomobilskim pasom, 
4. pravilno nameščen isofix sistem in nameščanje otroka z 
varnostnimi pasovi zasledite v zgoraj navedenih navodilih. 
 
VZDRŽAVENJE AVTOSEDEŽA: 

 

– Pranje prevlek do 30°C, 
– ne likajte, 
– prepovedana uporaba sušilca, 
– uporaba nevtralnih detergentov, 
– ne ožemajte prevlek po pranju, 
– obesite, da se posuši. 
 

PROIZVAJALEC: 
Coletto S.C. 
Ul. Warszawska 320 
42-2000 Czestochowa, Poland 
Tel/fax +48 34 325 36 87 
www.coletto.pl 
biuro@coletto.pl 
 
PRODAJALEC: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva 22 
9220 Lendava 
051 219 853 
www.trgovina-junior.si 
info@trgovina-junior.si 

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

