
NAVODILA ZA UPORABO 
 

AVTOSEDEŽ COLETTO IMPERO ISOFIX 
 

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo 
uporabo! 
 
Skupina: 1+2+3 
Teža: 9-36 kg 
 
Dragi starši,  
zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje z nakupom varnega otroškega avtosedeža Impero 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 Impero isofix avtosedež ustreza standardom ECE 44/04. 
Za dodatna vprašanja v zvezi z artiklom se prosimo obrnite na prodajalca oz. dobavitelja. 
 

POMEMBNA OPOZORILA: 
 Avtosedež je primeren za skupino 9-36 kg in ustreza vsem standardom. 
 Nikoli ne pustite otroka brez nadzora. 
 Pozorno preberite navodila in vedno sledite navodilom proizvajalca. Avtosedež je le takrat 

povsem varen, če upoštevate navodila in ga uporabljate/sestavite v skladu s proizvajalčevimi 
navodili. 

 Ta varnostni sedež se uvršča med Isofix Universal. Odobren je v skladu s standardom 44 04 ECE 
za uporabo v vozilih s sistemom za pritrditev Isofix.  

 Nameščen je lahko v vozilih z odobrenimi položaji Isofix (kot je podrobno opisano v priročniku 
proizvajalca vozila), odvisno od kategorije zadrževalnega sistema in prostora, ki ga zavzame. 

 Skupina, za katero je ta sistem odobren, je od 9-18 kg in B1. Preverite navodila za uporabo 
vašega vozila in se prepričajte, da so otroški varnostni sedeži Isofix kategorije B1 primerni za 
vaše vozilo. 

 Zaščitite otroški avtosedež pred neposrednim stikom z sončno svetlobo, plastični in kovinski 
deli se lahko segrejejo in opečejo otroka. 

 Otroški avtosedež hranite proč od korozivnih tekočin, barv ali topil, ki lahko poškodujejo sedež. 
 kadar se sedež uporablja v kombinaciji z varnostnim pasom za odrasle osebe je primeren samo 

za uporabo na navedenih vozilih, opremljenih s tritočkovnimi varnostnimi pasovi, 
homologiranimi po pravilniku ECE št. 16 ali drugih ekvivalentnih standardih. 

 Potrebno je zagotoviti, da je mednožni trak tesno pritrjen, tako da je medenica dobro 
nameščena v sedežu. 

 Priporočljivo je, da so vsi pasovi, ki držijo zadrževalni sistem na sedežu, tesni; da morajo biti vsi 
pasovi, ki zadržujejo otroka, prilagojeni otrokovemu telesu in da se trakovi/pasovi ne smejo 
zviti. 

 V primeru nesreče je treba zamenjati zadrževalni sistem/varnostne pasove za otroke, tudi če ni 
vidno poškodovan. Izdelek ima lahko notranje poškodbe, ki niso vidne in lahko ogrožajo varnost 
otroka. 

 Ko greste na daljšo pot, si vzamite odmor, da bo otrok vstal iz avtosedeža in hodil. Ni 



priporočljivo potovati več kot 2 uri naenkrat, ne da bi se ustavili za odmor. Za dojenčke je ta 
nasvet še posebej pomemben. 

 Prevleka avtosedeža je sestavni del sedeža. Brez izrecnega dovoljenja proizvajalca se ne sme 
nadomestiti z drugo prevleko. 

 Ne uporabljajte avtosedeža brez prevleke ali brez varnostnih pasov.  
 Prepričajte se, da so varnostni pasovi pravilno nameščeni in niso zviti. 
 Priporočljivo je, da sprednji sedež pomaknete naprej, kolikor je le mogoče. 
 Izdelka ne spreminjajte z dodajanjem ali odvzemanjem dodatnih stvari.  
 Skrbno upoštevajte navodila za uporabo in montažo avtosedeža. 
 Ne puščajte prtljage na zadnjih sedežih, ne da bi jo zavarovali, saj lahko v primeru nesreče 

povzroči znatno poškodbo potnika v vozilu. 
 

GLAVNI DELI AVTOSEDEŽA (slika 01) 
1. naslonjalo za glavo 
2. bok 
3. bočna zaščita 
4. zgornji privez 
5. isofix nastavki 
6. regulator za naslon glave 
7. vodilo zgornjega pasu 
8. 5-točkovni varnostni pas 
9. centralna sponka 
10. gumb za nastavitev pasov 
11. trak za nastavitev pasov 
12. ročica za nastavljanje naklona avtosedeža 
13. predalček z navodili 
14. vodilo spodnjega pasu 
15. gumb za sprostitev isofixa 
16. predalček za shranjevanje zgornjega priveza 
17. drsna ročica isofix 
18. prikaz stanja isofix 
 

1. NAMEŠČANJE AVTOSEDEŽA 
 
Nameščanje sedeža skupina 9-18 kg (76-105 cm) 
1a) Potisnite isofix sidra B do največje dolžine z obračanjem drsne ročice A. Naredite enako na 
obeh straneh. Odprite predalček (16) in vzemite zgornji privez ven. 
1b) Priključite isofix sidra, dokler ne zaslišite, da zaskočijo. Prikazno okno na tipki (15) se spremeni 
iz rdeče v zeleno. Avtosedež potisnite čim dlje nazaj. Prepričajte se, da sta oba isofix sidra v enakem 
položaju. 
1c) Priključite zgornji privez v točko v avtomobilu, ki je temu namenjena in je označena z znakom 
(glejte original navodila, stran 20). 
Nazadnje, zategnite trak zgornjega priveza, dokler se na indikatorju ne prikaže zelena. Trak mora iti 
čez naslon sedeža vozila. Če je potrebno, dvignite vzglavnik ali ga odstranite.  
Priključek je lahko zaprt, ne da bi bil pritrjen v isofix. Prepričajte se, da so priključki pravilno 
pritrjeni na sidrna mesta v vozilu; povlecite sedež, ko ga namestite. 
 
Za odstanitev sedeža upoštevajte iste korake v obratnem vrstnem redu. Pritisnite gumb za 
sprostitev isofixa (15) in sprostite priključke/sidrišča. 



Nameščanje sedeža skupina 15-36 kg (105 - 135 cm) 
Upoštevajte iste korake, opisane pri skupini 9-18 kg. V tem primeru ne priključite zgornjega priveza. 
Obstaja tudi možnost namestitve otroškega avtosedeža samo z avtomobilskim varnostnim pasom. 
 

2. NAMEŠČANJE OTROKA NA AVTOSEDEŽ 
Impero avtosedež se lahko uporablja za naslednje skupine: 
 9-18 kg; z uporabo 5-točkovnega varnostnega pasu, 
 15-36 kg; odstranite 5-točkovni varnostni pas in otroka pripnite čez sedež z avtomobilskim 

varnostnim pasom.  
 

Varnostni pas 9-18 kg 
2a) Stisnite gumb za nastavitev pasov, da sprostite diagonalne pasove. Odpnite centralno sponko s 
pritiskom na rdeči gumb. Pasove potisnite na stran, da lahko otroka namestite v sedež. Pravilno ga 
namestite, ramenske pasove pravilno nastavite in jih spnite v centralni sponki.  
2b) Potegnite trak za nastavitev pasov (11), da bodo tesno ob otroškem telesu. 
Za jemanje otroka iz avtosedeža sledite korakom v obratnem vrstnem redu. 
 

Shranjevanje 5-točkovnega varnostnega pasu 
Ko otrok doseže težo 18 kg (višino približno 105 cm), lahko 5-točkovni varnostni pas pospravite in 
otroka pripnete z avtomobilskim pasom. 
2c) Za shranjevanje pasu morate pas najprej v celoti sprostiti; dvignite prevleko sedeža in shranite 
sponko v predalček, nato prevleko potegnite nazaj.  
 

Avtomobilski varnostni pas 15-36 kg 
2d) Ko že otrok sedi v otroškem sedežu,namestite varnostni pas skozi vodilo (7). Pas pripnite in 
pazite, da ni preveč ohlapno nameščen; nežno in počasi zategujte diagonalni del pasu čez otrokove 
prsi. Preverite diagonalni del pasu čez spodnje vodilo (14). 
 
 

3. UPORABA AVTOSEDEŽA IMPERO 
 

Sistem za nastavitev vzglavja in pasu 
9-18 kg 
3a) Za prilagoditev pasu in naslona za glavo na pravilen položaj pritisnite regulator za naslon glave 
(6) in povlecite naslon za glavo (1) navzgor. Pasovi se samodejno premaknejo navzgor. Namestite jih 
v pravilen položaj, kot je prikazano na sliki. 
 
15-36 kg 
Uporabite isti regulator za naslon glave do višine, ki je prilagojena rasti otroka. Prepričajte se, da je 
vodilo pasu približno 2 cm nad otrokovo ramo. Za sprostitev varnostnega pasu sledite korakom v 
obratnem vrstnem redu. 
 

Nakloni avtosedeža 
Otroški avtosedež ima 4 možne naklone, ki otroku omogočajo udobje.  
3b) Za naklon sedeža potegnite ročico (12) in povlecite naprej, dokler ne dosežete željenega 
položaja.  
 

 



VZDRŽEVANJE 
 

Nameščanje/odstranjevanje prevleke 
Prevleka se odstrani zelo enostavno. Ima 7 pritrdilnih točk. Odpnite prevleko na teh točkah in jo 
povlecite iz sedeža. Ob strani sedeža je nekaj plastičnih delov, ki se uporabljajo za pritrditev 
prevleke. Nežno jih povlecite in odstranite prevleko. Za nameščanje prevleke na sedež sledite istim 
korakom v obratnem vrstnem redu. 
 

Čiščenje 
Prevleka sedeža se lahko opere v pralnem stroju z blagim detergentom na maksimalno 30°C. 
Prosimo, preverite navodila za pranje na etiketi prevleke.  
Prevleke ne sušite v sušilnem stroju! Prevleke na izpostavljajte predolgo direktni sončni svetlobi. Ko 
sedež ni v uporabi, ga pokrijte ali shranite v prtljažnik avtomobila.  
Plastične dele sedeža lahko očistite z vlažno krpo in blagim detergentom.  
 

Priporočila 
Shranite navodila za kasnejšo uporabo. Vedno jih shranite v predalček, namenjen za navodila.  
V vozilu se prepričajte, da so vsa prtljaga in tudi vsi drugi predmeti, ki bi lahko povzročili poškodbe 
v primeru nesreče, pravilno zavarovani in shranjeni. 
 
 
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 
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