
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA + Isofix 
Group I, II, III 

 

 

 
Návod na použitie 

 

Ďakujeme, že ste si zakúpili autosedačku Sira. 

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte a dodržujte všetky pokyny. 

UPOZORNENIE! Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny a odložte ich pre budúce použitie. 

Autosedačka SIRA: cca 9-36kg 

Skupina 1: cca 9kg až 18kg (cca 9 mesiacov až 4 roky) 

Skupina 2 a 3: cca 15kg až 36kg (cca 3 roky až 12 rokov) 

Ďakujeme za zakúpenie autosedačky Sira skupiny I / II / III. 

Poznámka: Táto autosedačka je vhodná na použitie len vo vozidlách vybavených 3-bodovým bezpečnostným pásom 

alebo prídavným zariadením ISOFIX. 

Je dôležité uchovávať tento návod na použitie spoločne s autosedačkou. Môžete uložiť do vrecka na zadnej strane 

sedadla autosedačky (2). Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie. 

Pri použití autosedačky spoločne so systémom IsoFix, obráťte sa na výrobcu vozidla. 

Ak sa stretnete s akýmkoľvek ťažkosťami pri montáži či chýbajúcimi časťami, obráťte sa na popredajný servis 

 

 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ! 

• Airbagy môžu spôsobiť zranenie. Nepoužívajte túto detskú sedačku na sedadle pre spolujazdca s čelným airbagom, 

pokiaľ nie je deaktivovaný. 

• Vždy dávajte prednosť používanie autosedačky na zadných sedadiel vášho vozidla, aj keď je umožnené použitie na 

prednom sedadle. Skontrolujte si príručku vozidlá pre radu o montáže autosedačky v prednej časti vozidla (môže sa 

podľa krajín líšiť). Airbagy môžu spôsobiť zranenie. Nepoužívajte autosedačku na sedadle spolujazdca vybavené 

predným airbagom. 

• Zlyhanie spony môže spôsobí zranenie. Nepremazávajte žiadnu časť spony. Vždy skontrolujte, či v pracke postroje nie 

sú žiadne potraviny ani iné predmety. 

• Nikdy nepoužívajte autosedačku bez chrbtovej opierky, znížili by ste tak ochranu vášho dieťaťa v prípade nehody. 

• Autosedačka musí byť umiestnená a inštalovaná tak, aby žiadna časť nemohla uviaznuť pod alebo medzi pohyblivými 

sedadlami alebo vo dverách vozidla. 

• Pre bezpečnosť Vášho dieťaťa sa nevyhnutne nutný správne nastavený a utiahnutý bezpečnostný pás. Medzi pásom a 

dieťaťom by mala byť medzera maximálne na 2 prsty. 

• Toxické čistiace kvapaliny môžu spôsobiť ochorenie. Autosedačku ani jej časti nikdy nebelte, nežehlite, neperte v 

práčke, nesušte v sušičke; mohlo by dôjsť k jej poškodeniu. 

• Spona autopásu nesmie byť nikdy umiestnená nad bezpečnostným pásom autosedačky. 

• Zaistite, aby nedošlo k uvoľneniu batožiny alebo iných veľkých predmetov, ktoré by mohli spôsobiť zranenie v prípade 

nehody. Môžu spôsobiť zranenie ostatným cestujúcich. Voľné predmety v aute vždy zaistite. 

• Po autonehode, autosedačku ďalej nepoužívajte, a to aj v prípade neviditeľného poškodenia. 

• Nepoužívajte autosedačku bez poťahu. Autosedačku tiež nezakrývajte inými poťahy ako tými, ktoré boli doporučené 

výrobcom. Mohlo by to mať negatívny vplyv na bezpečnostné vlastnosti autosedačky.. 

• Vždy sa uistite, že bezpečnostný autopás je upevnený, akonáhle je autosedačka nainštalovaná. Autosedačku majte 

zaistenú autopásom alebo Isofixom vždy, a to aj keď v nej nie je žiadne dieťa. Nezaistená autosedačka môže v prípade 

nehody spôsobiť vážne zranenia. 

• Uchovávajte vždy tieto pokyny spolu s autosedačkou pre prípad ich budúceho použitia. Nedodržanie pokynov 

uvedených v tomto návode môže ovplyvniť bezpečnosť Vášho dieťaťa. 

• Nepokúšajte sa autosedačku sami žiadnym spôsobom upravovať alebo spravovať, pretože tým dôjde k zrušeniu 

záruky. 

• Chráňte autosedačku pred slnečným svetlom, aby ste predišli rozpáleným predmetom, ktoré môžu spôsobiť zranenie 

Vášho dieťaťa. 

• Nenechávajte svoje dieťa bez dozoru v autosedačke alebo v aute. 

• Autosedačka môže v priebehu rokov získať určité opotrebenie. V prípade popredajného servisu sa obráťte na adresu 

distribútora. 

• Všetky časti uchovávajte pohromade, aby ste sa vyvarovali strate niektorej z častí. 

• V zimných mesiacoch dbajte na to, aby vzhľadom k silnejšiemu oblečenie nedošlo k zníženiu účinnosti pásov sedačky. 

 

SKÔR AKO POUŽIJETE AUTOSEDAČKU POUŽÍVAŤ 

• Pred použitím novej autosedačky je dôležité plne pochopiť, akým spôsobom ju možno správne namontovať, aby ste 

zaistili bezpečnosť Vášho dieťaťa. Ďalej je dôležité oboznámiť sa so všetkými funkciami autosedačky. 

• Prosíme, venujte pozornosť tomu, aby ste si plne prečítali tieto pokyny a porozumeli im. Prečítajte si dôkladne všetky 

bezpečnostné upozornenia. Pred použitím autosedačky si vždy správne pripravte pásmi.                                           



POPIS ČÁSTÍ 

 

1. tlačidlo pre nastavenie opierky hlavy   18. prierezy na pásy 

2. základňa     19. ramenné popruhy 

3. popruh                           20. kryt spôn 

4. box na návod                         21. tlačidlo pre nastavenie bezpečnostných pásov 

5. zámok popruhu             22. nastavovací popruh 

6. hák popruhu     23. výplň 

7. konektory ISOFIX (2x))    24. chránič pásu (2x) 

8. vodiace poistka pásu (pre deti 15-25kg)   25. vankúš 

9. držadlo a zámok     26. nastavovací popruh 

10. záchytná spona     27. tlačidlo polohovanie 

11. bočnice     28. regulátor systému ISOFIX 

13. vodiaci klin pásu (pre deti 15-25kg)   29. spona bezpečnostného autopásu 

15. tlačidlo uvoľnenia ISOFIX (2x)                                                       30. konektor bezpečnostného autopásu 

16. indikátor pripojenia ISOFIX          31. konektor bezpečnostného pásu 

17. opierka hlavy     32. medzinožný pás 

 

 

 

 

 

 

MONTÁŽ AUTOSEDAČKY PRE SKUPINU I (9-18 kg) 

UPOZORNENIE! JE-LI TO MOŽNÉ, POUŽÍVAJTE AUTOSEDAČKU NA ZADNÝCH SEDADLÁCH, A TO AJ KEĎ MIESTNY 

ZÁKONY dovoľuje použiť autosedačku na prednom sedadle. Skontrolujte si príručku vozidlá pre radu o montáže 

autosedačky v prednej časti vozidla. 

AIRBAGY MÔŽU ZRANIŤ. NEPOUŽÍVAJTE AUTOSEDAČKU NA SEDADLE VYBAVENÉ PRDNÝM AIRBAGOM. PRI POUŽITÍ 

AUTOSEDAČKY na prednom sedadle JE NUTNÉ AIRBAG DEAKTIVOVAŤ, ak je ním auto vybavené! 

 

INŠTALÁCIA S ISOFIX a PÁSIEM 

Táto autosedačka môže byť nainštalovaná pomocou ISOFIX a pomocou pásu. Vytiahnite červené tlačidlo, konektory 

Isofixu sa automaticky vysunú (B-1). Odblokujte konektory Isofixu autosedačky stlačením tlačidla uvoľnenia ISOFIX (15) 

(B-2). 

Otvorte plastový kryt, vyberte upínací pás a kryt opäť zatvorte (B-3). 

Zaistite háky popruhu do držiakov a pevne ho pripevnite (B-4). 

Umiestnite autosedačku na sedadlo vozidla a pripojte konektory ISOFIX do prídavného zariadenia vozidla (B-5). Na 

konektore bude viditeľný indikátor. 

Pripojte konektory Isofixu až po indikátory pripojení ISOFIX (16). Potom sa indikátor zmení z červenej na zelenú farbu a 

zaznie kliknutie (B-6). To bude znamenať, že autosedačka je zaistená na svojom mieste. Potom vytiahnite tlačidlo pre 

nastavenie Isofixu, dokiaľ nie je autosedačka pevne pritlačené operadle autosedadla. 
 

 

 



Autosedačku je možné nastaviť do 3 polôh: Vytiahnutím tlačidla polohovanie (27), nastavíte autosedačku do 

požadovanej pozície: 1. + 2. pozície pre sedenie, 3. pozícia pre spánok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popruh (3) sa nachádza nad hornej časti operadla. Nastavte jeho dĺžku. Nájdite pripojenie v aute, ktoré môže byť na 

odkladacej ploche, na zadnej časti autosedadla alebo v zadnej strane zavazadlového priestoru a zaveste ho. Utiahnite 

upínací popruh (B-7) kým sa indikátor nerozsvieti zelene (B-8). 

 

USADENIE DIEŤAŤA DO AUTOSEDAČKY 

 

Uvoľnite bezpečnostný pás: Stlačte tlačidlo nastavenie pásu (21) (F-1) a potiahnite ramenné popruhy (19). 

Pri nastavovaní hlavové opierky by mala byť hlava dieťaťa priamo uprostred opierky a bočnice hlavové opierky by mali 

byť umiestnené tesne nad ramenami dieťaťa. 

Na nastavenie opierku hlavy, vytiahnite tlačidlo nastavenie opierky (1), uvoľnite západku v zadnej časti sedadla a 

vytiahnite opierku hlavy nahor a nastavte koliesko do jedného z otvorov na opierke hlavy (F-2) (F-3). 

Overte, či opierka hlavy nebránia pohybu ramenám dieťaťa. 

Tiež sa uistite, že horná časť hlavy dieťaťa nepresahuje vrchol hlavové opierky (F-4). 

 

 

NASTAVENIE SKLONU AUTOSEDAČKY (A) 

Otvorte sponu popruhu pevným stlačením červeného tlačidla v strede spony (F-5). 

Oddeľte ramenné popruhy (10) a zaistite je na bokoch autosedačky (F-6). 

Posaďte dieťa do autosedačky a uistite sa, že sedí vzpriamene u chrbtovej opierky. Cez ramená pretiahnite ramenné 

popruhy (F-7), spojte dohromady oba konektory (31) a vložte ich do spony, kým sa neozve zacvaknutie (F-8). 

Utiahnutia bezpečnostného pásu: Pevne utiahnite pás (26) v prednej časti sedačky; ak je nutné, stlačte tlačidlo 

centrálneho nastavenia (F-9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÔLEŽITÉ! 

1. Čím sú pásy tesnejšie utiahnuté okolo dieťaťa, tým lepšia je jeho ochrana. 

2. Skontrolujte, či popísané strany chráničov pásu sú nastavené smerom k ramenách. 

3. Pásy by nikdy nemali byť skrútené ani prekrížené. 

4. Ak nemôžete stlačiť poistky v pracke, odblokujte ju stlačením červeného tlačidla a skúste to znova. 

5. Ak nie je možné správne upevniť bezpečnostný pás alebo ho pevne zatiahnuť, obráťte sa na adresu distribútora. 

Výrobok za žiadnych okolností nepoužívajte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NASTAVENIE BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU 

Bezpečnostný pás musí byť nastavený na veľkosť vášho dieťaťa. 

Postroj je päťbodový s ramennými, brušnými a medzinožnými popruhy. Ramenné popruhy (24) sú vybavené chráničmi 

(20). 

Ramenné popruhy sa dajú umiestniť do jedného z troch prierezov operadla a musí prechádzať operadlom nad 

ramenami dieťaťa. 

Ak sú ramená vášho dieťaťa vo výške medzi dvoma pármi prierezov, vždy použite prvý dostupnú pozíciu nad ramenami. 

Povoľte postroj stlačením tlačidla (21) a súčasným ťahaním ramenných popruhov smerom dopredu (G-1). 

Oddeľte chrbtové operadlo od základne otočením tlačidla umiestnenom medzi základňou a operadlom (G-2). 

Demontujte ramenné popruhy, ktoré sú umiestnené medzi operadlom a základňou (G-3). 

Odstráňte kryt hlavové opierky, upevnite skrutkový uzáver (viď obr. G-5). 

Odskrutkujte skrutku (viď obr. G-4) na zadnej strane opierky hlavy. Potom odinštalujte ramenné popruhy. 

Po vykonaní tohto kroku, možno opierku hlavy zdvihnúť viac ako doteraz. (G-5) 

Pretiahnite pásy skrz autosedačku a umiestnite ich dopredu do spony (G-6). 

Pre demontáž pásu otočte a pretiahnite sponu spodným otvorom (G-7). 

Bezpečnostné pásy odpojte (G-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTÁŽ AUTOSEDAČKY PRE SKUPINY II + III (15-36kg) 

Zaistenie dieťaťa pomocou autopásu pre dospelých (skupina 2-3) 

Umiestnite sedačku do operadla sedadla vozidla. 

Skontrolujte, či opierka hlavy sedadla vozidla nebráni sedadlu autosedačky. Ak by to 

tak bolo, nastavte alebo odstráňte opierku hlavy vozidla. Posaďte dieťa chrbtom 

vzpriamene do autosedačky, vytiahnite bezpečnostný autopás pre dospelých a 

pretiahnite ho cez prednú časť dieťaťa. 

Pretiahnite vrchnú časť autopásu pre dospelých nad ramenom dieťaťa, spodná časť 

autopásu okolo panvy a pod lakťovými opierkami po oboch stranách autosedačky. 

Zapojte sponu autopásu pre dospelých do konektora bezpečnostného pásu (H-1). 

Vrchná časť pásu zaistite do vodiacej poistky pásu nad 

ramenom dieťaťa a diagonálne pás vypnite (H-2) (8). 

Uistite sa, bezpečnostný pás nie je skrútený a je 

dostatočne vypnutý (H-3). 

 

 

 

Nesprávna inštalácia autopásu (H-4). 

Skontrolujte, či ak nemáte vedený autopás podľa 

obrázkov (H-4). Ak áno, pásy prenastavte podľa 

postupu vyššie. 

UPOZORNENIE! Bezpečie Vášho dieťaťa v autosedačke 

závisí na správnosti jej inštalácia v aute. Ak si nie ste 

istí správnosťou inštalácia a autopásov, kontaktujte 

predajcu. Pred každým použitím autosedačky si overte 

správnosť inštalácie. 

DÔLEŽITÉ! Nesprávna inštalácia autosedačky znižuje 

ochranu a bezpečnosť Vášho dieťaťa. 

 

 

 

 

ODSTRÁNENIE A ČISTENIE PRACKY 

UPOZORNENIE! 

Zlyhanie spony môže spôsobiť zranenie. Nepremazávajte žiadnu časť spony. Vždy skontrolujte, či v pracke 

bezpečnostného pásu nie sú žiadne potraviny ani iné predmety. 

Poťah autosedačky možno zložiť. V prípade ľahkého znečistenia očistite vlhkou handričkou spolu s mydlovou vodou. 

Poťah možno úplne odobrať a prať ručne na 30°C. 

UPOZORNENIE! 

Toxické čistiace prostriedky môžu spôsobiť ochorenie. Nikdy nepoužívajte žiadne bieliace prostriedky, nežehlite, neperte 

v práčke, mohlo by mohlo dôjsť k poškodeniu poťahu. 

ODSTRÁNENIE POŤAHU A PRÍSLUŠENSTVO 

Najprv odstráňte poťah z hlavovej opierky autosedačky. 

Potom skrz poťah pretiahnite bezpečnostné popruhy. 

Ďalej uvoľnite poťah z okrajov autosedačky uvoľnením elastické časti na prednom okraji autosedačky. 

Demontujte ramenné popruhy a konektory.              

 



 

Potom vyberte pracku a medzinožný pás. Odoberte poťah autosedačky. 

 

Ak chcete znova namontovať poťah spolu s ostatným príslušenstvom, postupujte obrátene podľa postupu vyššie. Vždy 

sa uistite, že poťah, bezpečnostné pásy aj spona sú správne nasadené a nie sú prekrútené. 

DODATOČNÉ INFORMÁCIE 

Nepoužívajte túto autosedačku v nákupnom vozíku. 

Táto autosedačka nie je schválená na použitie v lietadlách. Pre viac informácií kontaktujte leteckú spoločnosť. 

Ak chcete bezpečne zlikvidovať svoju autosedačku, vždy odstráňte bezpečnostné pásy a sedačku znehodnoťte. 

Táto autosedačka je "univerzálny" detský bezpečnostný systém. Bola schválená v súlade s nariadením ECE R44 / 04 a je 

vhodná pre všeobecné použitie vo vozidlách, ktoré sú vybavené trojbodovým statickým alebo zasúvateľným 

bezpečnostným pásom schváleným podľa predpisu ECE R16 a s kotviacimi úchytmi ISOFIX schválenými podľa ECE R14. 

Autosedačka je vhodná pre použitie do vozidiel, ak výrobca vozidla uvedie, že schválenie typu vozidla určuje vhodnosť 

pre "univerzálne" detské bezpečnostné systémy triedy A, B a B1. 

 

Tento zadržiavací systém je klasifikovaný ako "univerzálny" a je vhodný pre upevnenie do polohy sedadiel podľa 

dodaného montážneho návodu vozidla. 

V prípade pochybností kontaktujte výrobcu alebo predajcu. 

 

Uchovávajte tento návod na použitie pre ďalšie použitie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribútor pre ČR a SR: Andys Czech s.r.o., reklamace – Tyršova 2896, 438 01 Žatec, www.andys.cz 

 

 

 

 

 

 


