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NÁVOD K POUŽITÍ

Pozorně si přečtěte tento návod ještě 
před prvním použitím autosedačky. 
Udělejte si čas na dokonalé seznámení 
s autosedačkou. Bezpečnost Vašeho 
dítěte je Vaší zodpovědností. Mějte po 
ruce vždy tento návod, uschovejte si jej 
pro budoucí použití.Na pečlivém přečtení 
a porozumění návodu závisí bezpečnost 
Vašeho dítěte. Věnujte pozornost všem 
upozorněním a varováním.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pozorne si prečítajte tento návod ešte 
pred prvým použitím autosedačky.  
Urobte si čas na dokonalé zoznámenie  
s autosedačkou. Bezpečnosť Vášho 
dieťaťa je Vašou zodpovednosťou. Majte 
po ruke vždy tento návod, uschovajte si 
ho pre budúce použitie. Na starostlivom 
prečítaní a porozumení návodu závisí 
bezpečnosť Vášho dieťaťa. Venujte 
pozornosť všetkým upozorneniam  
a varovaniam.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót 
az első használat előtt.  Szánjon egy 
kis időd az autósülés megismerésére. 
Gyermeke biztonsága az Ön felelőssége. 
Legyen mindig keze ügyében ez az 
útmutató, őrizze meg a későbbiekre.   
Az alapos átolvasás és értelmezéstől függ 
gyermeke biztonsága. Fordítson figyelmet 
az összes figyelmeztetésre és ajánlásra.

CZ

SK

HU

pm_egg_autosedacka_navod_s_isofixem.indd   2 24.3.2016   15:16:21



Isofixová báze je vybavena podpěrnou nohou a/nebo Isofixem,  
který zajišťuje optimální bezpečnost a jednoduchou instalaci! 

DŮLEŽITÉ! Isofixová báze není vhodná pro všechny typy 
automobilů a byla schválena jako „semi-univerzální“ a je tak 
vhodná pro instalaci na sedadla určitých vozidel uvedená 
v seznamu vozidel, která jsou otestována pro použití této 
autosedačky.

Pokud vaše vozidlo není v seznamu uvedeno, vyzkoušejte, 
prosím, ještě před zakoupením, zda lze autosedačku v tomto 
vozidle správně namontovat. Respektujte uživatelskou příručku 
vozidla i pokyny pro montování a výstražná upozornění tohoto 
návodu.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte autosedačku na sedadle, které je 
vybaveno airbagem, případně airbag deaktivujte. Návod  
k použití je uložen v kapse na autosedačce. Správné použití  
a péče o Vaši autosedačku Vám zajistí dlouhé roky 
bezstarostného užívání. Pokud autosedačku využívá jiný člen 
rodiny, ujistěte se, že je seznámen s tím, jak autosedačku 
používat, respektivě, jak ji správně nastavit. Bezpečnost dítěte  
je Vaší zodpovědností.

Isofixová báza je vybavená podporou nôh a / alebo Isofixom,  
ktorý zaisťuje optimálnu bezpečnosť a jednoduchú inštaláciu!

DÔLEŽITÉ! Isofixová báza nie je vhodná pre všetky typy 
automobilov a bola schválená ako „semi-univerzálna“ a je tak 
vhodná pre inštaláciu na sedadlá určitých vozidiel uvedené 
v zozname vozidiel, ktoré sú otestované pre použitie tejto 
autosedačky. Ak vaše vozidlo nie je v zozname uvedené, 
vyskúšajte prosím, ešte pred zakúpením, či je možné 

autosedačku v tomto vozidle správne nainštalovať. Rešpektujte 
návod vozidla aj pokyny pre inštaláciu a výstražné upozornenia 
tohto návodu.

UPOZORNENIA: Nepoužívajte autosedačku na sedadle, ktoré 
je vybavené airbagom, prípadne airbag deaktivujte. Návod na 
použitie je uložený vo vrecku na autosedačke. Správne použitie 
a starostlivosť o Vašu autosedačku Vám zabezpečí dlhé roky 
bezstarostného používania. Ak autosedačku využíva iný člen 
rodiny, uistite sa, že je oboznámený s tým, ako autosedačku 
používať, respektíve, ako ju správne nastaviť. Bezpečnosť 
dieťaťa je Vašou zodpovednosťou.

Az Isofix bázis támasztó lábbal/vagy Isofixxel van ellátva,  
mely optimális biztonságot és egyszerű telepítést biztosít.

FONTOS!Az Isofix bázis nem minden autótípushoz megfelelő  
és „semi-universal ( fél-univerzálisnak)“ minősítették  
és a külön listán felsorolt járművekhez alkalmazható,  
amelyeket bevizsgáltak az ülés használatára.

Amennyiben az ön járműje nem szerepel a listán, próbálja 
ki, hogy megfelelően rögzíthető e a gépkocsiba mielőtt 
megvásárolná. Figyeljen a jármű használati útmutatójára  
és a szerelési utasításokra és figyelmeztetésekre a kézikönyben.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja az autósülést olyan ülésen, 
mely légzsákkal van ellátva, szükség esetén deaktiválja  
a légzsákot. A használati útmutató az autósülés zsebében 
található. Az autósülés rendeltetésszerű használata biztosítja 
Önnek a hosszú éveken át tartó problémamentes felhasználást. 
Amennyiben az autósülést más használja a családból, 
győződjön meg róla, hogy tisztában van az ülés használatával 
kapcsolatos utasításokkal, azzal hoyg hogyan kell megfelelően 
beállítani. A gyermeke biztonsága az Ön felelőssége.
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Odpovídá normě ECE R44/04
Zodpovedá norme ECE R44 / 04

Megfelel a ECE R44/04 szabványnak

Skupina
Skupina
Csoport

0+

0+

0 - 13 Kg Universal

0 - 13 Kg Semi-Universal

Dětská autosedačka
Detská autosedačka  
Gyermek autósülés

Dětská autosedačka
Isofixová báze
Detská autosedačka
Isofixová báza  

Gyermek autósülés
Isofix bázis

Váha dítěte
Váha dieťaťa
Gyermek súlya
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Návod k použití:

2.Bezpečnostní upozornění
3.Části a vybavení
4.Poznávání autosedačky
5.Příprava na instalaci
6.Instalace isofixové báze do vozidla, které je 
vybaveno systémem ISOFIX
7.Instalace isofixové báze do vozidla, které je 
vybaveno systémem ISOFIX
8.Instalace isofixové báze do vozidla, které je 
vybaveno systémem ISOFIX
9.Instalace autosedačky s Isofixem
10.Použití ve vozidle
11.Uvolnění ramenních popruhů
12.Bezpečnostní popruhy
13.Bezpečnostní popruhy
14.Pozice rukojeti/ montáž stříšky
15.Uvolnění autosedačky
16.Uvolnění isofixové báze z vozidla
17.Použití jako travel systém
18.Péče a údržba

Návod na použitie:

2. Bezpečnostné upozornenia
3. Časti a vybavenie
4. Spoznanie autosedačky
5. Príprava na inštaláciu
6. Inštalácia isofixovej bázy do vozidla, ktoré je 
vybavené systémom ISOFIX
7. Inštalácia isofixovej bázy do vozidla, ktoré je 
vybavené systémom ISOFIX
8. Inštalácia isofixovej bázy do vozidla, ktoré je 
vybavené systémom ISOFIX
9. Inštalácia autosedačky s Isofixom
10. Použitie vo vozidle
11. Uvoľnenie ramenných popruhov
12. Bezpečnostné popruhy
13. Bezpečnostné popruhy
14. Pozícia rukoväte / montáž striešky
15. Uvoľnenie autosedačky
16. Uvoľnenie isofixovej bázy z vozidla

17. Použitie ako travel systém
18. Starostlivosť a údržba

Használati útmutató:

2. Biztonsági utasítások
3. Alkatrészek és felszerelések
4. Az autósülés megismerése
5. A beszerelés előkészítése
6. Isofix bázis beszerelése, ISOFIX rendszerrel 
ellátott járműbe
7.Isofix bázis beszerelése, ISOFIX rendszerrel 
ellátott járműbe
8. Isofix bázis beszerelése, ISOFIX rendszerrel 
ellátott járműbe
9. Isofix autósülés beszerelése
10. Használata járműben
11. Vállpántok beállítása
12. Biztonsági hevederek
13. Biztonsági hevederek
14. Fogantyú beállítása/ tető szerelése
15. Autósülés eltávolítása
16. Isofix bázis eltávolítása a járműből
17. Használja,mint utazási rendszert
18. Tisztítás és karbantartás
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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
1. Pozorně si přečtěte tento návod ještě před použitím, 
nesprávná instalace může být nebezpečná.
2. Rodiče by neměli za žádných okolností používat tuto 
autosedačku na sedadle, které je vybaveno aktivním airbagem.
3. Autosedačka musí být instalována proti směru jízdy.
4. Nikdy nepoužívejte autosedačku, aniž by dítě nebylo správně 
připoutáno bezpečnostními popruhy a nikdy se nepokoušejte 
používat autosedačku bez upevnění do vozidla, jak je uvedeno 
v tomto manuálu. Pokud již dítěti nesedí ramenní popruhy, 
prosíme, přeinstalujte je.
5. Je velmi důležité, aby popruhy nebyly překroucené a pevně 
obepínaly tělo dítěte tak, aby zajišťovaly maximální ochranu.
6. Nikdy neprovádějte žádné změny v zádržném systému, mohlo 
by to ohrozit bezpečnost dítěte.
7. Nikdy nepoužívejte tuto autosedačku, pokud byla použita 
při autonehodě nebo je velmi poničená. Pravidelně kontrolujte 
popruhy, přičemž zvláštní pozornost věnujte upevňovacím 
bodům, švům a seřizovacím zařízením.
8. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
9. Ujistěte se, že žádná část autosedačky není přiskřípnuta 
do dveří nebo do sklopeného sedadla. Pokud je Vaše vozidlo 
vybaveno sklopnými zadními sedadly, ujistěte se, že jsou vždy 
zajištěny ve správné vzpřímené poloze.
10. Vnitřek automobilu může být velmi horký, pokud je 
automobil vystaven přímému slunečnímu záření, proto 
doporučujeme autosedačku, která není používána, zakrýt 
ručníkem. Tímto preventivním opatřením zabráníte, aby 
autosedačka byla horká a došlo k popálení dítěte.
11. V případě autonehody je důležité, dítě co nejdříve vyndat  
z autosedačky.
Ujistěte se, že všichni cestující vědí, jak vyjmout dítě  
z autosedačky. Nedovolte, aby si dítě hrálo s bezpečnostní 
sponou popruhů.
12. Zavazadla a jiné těžké předměty musí být ve voze řádně 
zajištěny. Uvolněné předměty mohou způsobit vážná poranění  
v případě autonehody.
13.  Autosedačka nesmí být používána bez potahu.
14. Nikdy neumísťujte autosedačku na stůl nebo pracovní 
plochu.
15. Tato autosedačka je vhodná pro děti ve váhové kategorii 
0-13 kg a musí být použita ve spojení s tříbodovým 
bezpečnostním pásem a pouze proti směru jízdy.
16. Pokud není autosedačka používána, doporučujeme ji 
připoutat bezpečnostními popruhy automobilu, aby v případě 
autonehody nezpůsobila poranění.
17. V případě nouze uvolněte dítě z autosedačky zmáčknutím 
červeného tlačítka na bezpečnostní sponě.
18. Pokud není autosedačka používána, skladujte ji na 
bezpečném místě. Neumísťujte na ni žádné těžké předměty.
19. Pokud cestujte s pasažéry ve vozidle a využíváte obě zadní  
i přední sedadla, umístěte lehčí pasažéry na zadní sedadla  
a těžší na přední sedadla vozidla.
20. Nedovolte, aby se Vaše autosedačka dostala do kontaktu  

s tekutinami, které způsobují korozi, jako např. kyselinou  
z baterií atp.
21. Nenechávejte dítě v autosedačce na vyvýšeném povrchu, 
jako např. stoly, pracovní plochy, postel a nákupní vozíky, 
riskujete tím převrhnutí.
22. Výrobce může ručit za bezpečnost pouze tehdy, pokud  
je autosedačka využívána původním vlastníkem.
23. Nedoporučujeme používat autosedačku z „druhé ruky“,  
kde si nemůže být jisti její historií.
24. Vždy si zkontrolujte, zda autosedačka pasuje do Vašeho 
automobilu, před její koupí.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:
1. Pozorne si prečítajte tento návod ešte pred použitím, 
nesprávna inštalácia môže byť nebezpečná.
2. Rodičia by nemali za žiadnych okolností používať túto 
autosedačku na sedadle, ktoré je vybavené aktívnym airbagom.
3. Autosedačka musí byť inštalovaná proti smeru jazdy.
4. Nikdy nepoužívajte autosedačku bez toho, aby dieťa nebolo 
správne pripútané bezpečnostnými popruhmi a nikdy sa 
nepokúšajte používať autosedačku bez upevnenia do vozidla, 
ako je uvedené v tomto manuáli. Ak už dieťaťu nesedia 
ramenné popruhy, prosíme, preinštalujte ich.
5. Je veľmi dôležité, aby popruhy neboli prekrútené a pevne 
obopínali telo dieťaťa tak, aby zabezpečovali maximálnu 
ochranu.
6. Nikdy nerobte žiadne zmeny v zadržiavacom zariadení,  
mohlo by to ohroziť bezpečnosť dieťaťa.
7. Nikdy nepoužívajte túto autosedačku, pokiaľ bola použitá 
pri autonehode alebo je veľmi zničená. Pravidelne kontrolujte 
popruhy, pričom osobitnú pozornosť venujte upevňovacím 
bodom, švom a nastavovacím zariadeniam.
8. Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
9. Uistite sa, že žiadna časť autosedačky nie je privretá 
do dverí alebo do sklopeného sedadla. Ak je Vaše vozidlo 
vybavené sklopnými zadnými sedadlami, uistite sa, že sú vždy 
zabezpečené v správnej vzpriamenej polohe.
10. Vnútro automobilu môže byť veľmi horúce, pokiaľ je 
automobil vystavený priamemu slnečnému žiareniu, preto 
odporúčame autosedačku, ktorá nie je používaná, zakryť 
uterákom. Týmto preventívnym opatrením zabránite, aby 
autosedačka bola horúca a došlo k popáleniu dieťaťa.
11. V prípade autonehody je dôležité, dieťa čo najskôr vybrať  
z autosedačky.
Uistite sa, že všetci cestujúci vedia, ako vybrať dieťa z 
autosedačky. Nedovoľte, aby sa dieťa hralo s bezpečnostnou 
sponou popruhov.
12. Batožina a iné ťažké predmety musia byť vo vozidle riadne 
zaistené. Uvoľnené predmety môžu spôsobiť vážne poranenia  
v prípade autonehody.
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13. Autosedačka nesmie byť používaná bez poťahu.
14. Nikdy neumiestňujte autosedačku na stôl alebo pracovnú 
plochu.
15. Táto autosedačka je vhodná pre deti vo váhovej kategórii 
0-13 kg a musí byť použitá v spojení s trojbodovým 
bezpečnostným pásom a iba proti smeru jazdy.
16. Ak nie je autosedačka používaná, odporúčame ju pripútať 
bezpečnostnými popruhmi automobilu, aby v prípade 
autonehody nespôsobila poranenia.
17. V prípade núdze uvoľnite dieťa z autosedačky stlačením 
červeného tlačidla na bezpečnostnej spone.
18. Ak nie je autosedačka používaná, skladujte ju na 
bezpečnom mieste. Neumiestňujte na ňu žiadne ťažké 
predmety.
19. Ak cestujete s pasažiermi vo vozidle a využívate obe zadné 
i predné sedadlá, umiestnite ľahších pasažierov na zadné 
sedadlá a ťažších na predné sedadlá vozidla.
20. Nedovoľte, aby sa Vaša autosedačka dostala do kontaktu  
s tekutinami, ktoré spôsobujú koróziu, ako napr. kyselinou  
z batérií atď.
21. Nenechávajte dieťa v autosedačke na vyvýšenom povrchu, 
ako napr. stoly, pracovné plochy, posteľ a nákupné vozíky, 
riskujete tým prevrhnutie.
22. Výrobca môže ručiť za bezpečnosť iba vtedy,  
ak je autosedačka využívaná pôvodným vlastníkom.
23. Neodporúčame používať autosedačku z „druhej ruky“,  
kde si nemôžete byť istí jej históriou.
24. Vždy si pred kúpou skontrolujte, či je autosedačka vhodná 
do Vášho automobilu.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:
1. Kérjük, figyelmesen olvassa el használati útmutató, mielőtt 
használatba venné, mivel a nem megfelelő használat veszélyes 
lehet.
2. Ne használja az ülést olyan ülésen, ahol a légzsák aktív 
állapotban van.
3. Az autósülést csak menetiránynak háttal köthető be.
4. Soha ne használja a gyermekülést, míg a gyermek nincs 
megfelelően bekötve a biztonsági hevederekkel és soha ne 
használja az autósülést, míg nincs megfelelően rögzítve  
a járműbe, ahogy ebben az útmutatóban található.  
Ha a gyermeket nem megfelelően rögízti a biztonsági öv, kérjük, 
állítsa megfelelő méretűre.
5. Nagyon fontos, hogy a biztonsági övek ne legyenek 
megfordulva, és szilárdan rögzítsék a gyermeket, hogy 
megfelelő védelmet biztosítsanak.
6. Soha ne hajtson végre változtatásokat a biztonsági 
rendszeren, mert veszélyes lehet a gyermek biztonságára.
7. Soha ne használja az autósülést balesetet követően, még 
ha sérülésmentesnek látszik, akkor sem, vagy ha nagyon 
megrongálódott. Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági öveket, 
különös tekintettel a rögzítési pontokra, varratokra és a beállító 
szerkezetre.
8. Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. 
9. Győződjön meg róla, hogy a gyermekülés semmilyen része 

nincs az ajtóba szorulva, vagy a lehajtható ülésbe. Amennyiben 
az autója lehajtható üléssel rendelkezik, győződjön meg róla, 
hogy tökéletesen függőleges helyzetbe áll.
10. A jármű belső tere felforrósodhat, ha közvetlen napfénynek 
van kitéve, ezért azt ajánljuk, ha nincs használva a gyermekülés 
takarja le. Ezzel megelőzheti, hogy a gyermekülés átforrósodjon, 
és égési sérülést okozzon gyermekén.
11. Baleset esetén nagyon fontos, hogy a gyermek a lehető 
leggyorsabban vegye ki a gyermekülésből. Győződjön meg róla, 
hogy az autó valamennyi utasa tisztában legyen azzal, hogy 
baleset esetén a gyermeket hogyan lehet eltávolítani az ülésből. 
Ne engedje gyermekét a biztonsági hevederekkel játszani.
12. A poggyászt és más nehéz tárgyakat rögzítse megfelelően 
a járműben. A rögzítetlen csomagok balesetkor komoly 
sérüléseket okozhatnak.
13. Soha ne használja az ülést huzat nélkül.
14. Ne helyezze az ülést asztalra vagy munkalapra.
15. Ez az autósülés 0-13 kg –ig menetiránynak háttal bekötve 
hárompontos biztonsági övvel engedélyezett.
16. Az üres autósülést is szorosan kell rögzíteni a járműben, 
hogy baleset esetén ne okozzon sérülést.
17. Vészhelyzet esetén a piros gomb megnyomásával 
szabadíthatja ki a gyermeket az ülésből.
18. Ha nem használja az autósülést, biztonságos helyen tárolja. 
Ne helyezzen rá soha nehéz tárgyakat.
19. Ha utasokkal utazik a könnyebb utasokat a hátsó ülésekre  
a nehezebb utast az első ülésre helyezze el. . 
20. Ne hagyja, hogy a gyermekülés olyan folyadékokkal 
érintkezzen, melyek korróziót okozhatnak, mint pl az 
akkumulátorsav, stb.
21. Ne hagyja gyermekét az autósülésben magas felületeken, 
mint pl. asztal, munkalap, égy és bevásárlókocsi, felborulás 
kockázata.
22. A gyártó is csak abban az esetben tudja garantálni  
a biztonságot, ha az eredeti tulajdonos használja.
23. Nem javasoljuk a gyermekülés másodkézből való  
adás-vételét, mivel nem lehet biztos az előzményekben.
24. Mindig ellenőrizze az ülés megfelelő illeszkedését, mielőtt 
megveszi.

HU
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DĚTSKÁ AUTOSEDAČKA
DETSKÁ AUTOSEDAČKA
GYERMEK AUTÓSÜLÉS

ISOFIX TŘÍDA E
ISOFIX TRIEDA E
ISOFIX E OSZTÁLY

• Podpora platformy
• Támasztó talpazat

• Malé bílé tlačítko
• Malé biele tlačidlo
• Kis fehér gomb

• Červené tlačítko/ tlačidlo
• Piros gomb

• Červená uvolňovací   
   pojistka
• Červená uvoľňovacia    
   poistka
• Piros kioldó kar
   
• Tlačítko
• Tlačidlo
• Gomb

• Podperná noha
• Podperná noha
• Padlótámasz

• Gumová podložka
• Gumitalp

• Červené plastové konektory    
   pro/pre ISOFIX systém
• Piros műanyag csatlakozók  
   az ISOFIX rendszerhez

• Konektory
• Csatlakozók

• ISOFIX systém 
• ISOFIX rendszer

• Zelené tlačítko
• Zelené tlačidlo
• Zöld gomb
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POZNÁVÁNÍ AUTOSEDAČKY

1. Červené tlačítko pro nastavení rukojeti
2. Tlačítko pro nastavení popruhů
3. Centrální nastavovací zařízení
4. Potah
5. Zámek pásů
6. Ramenní popruhy
7. Rukojeť na přenášení

8. Otvory pro ramenní popruhy
9. Tmavě modrá vodící lišta pro diagonální pás
10. Světle modrá vodící lišta pro bederní pás
11. Červená pojistka (dle typu autosedačky)
12. Adaptér (dle typu autosedačky)
13. Kovová tyčka
14. Kovová tyčka
15. Stříška

POZNÁVANIE AUTOSEDAČKY

1. Červené tlačidlo pre nastavenie rukoväte
2. Tlačidlo pre nastavenie popruhov
3. Centrálne nastavovacie zariadenie
4. Poťah
5. Zámok pásov
6. Ramenné popruhy
7. Rukoväť na prenášanie

8. Otvory pre ramenné popruhy
9. Tmavomodrá vodiaca lišta pre priečny pás
10. Svetlomodrá vodiaca lišta pre bedrový pás
11. Červená poistka (podľa typu autosedačky)
12. Adaptér (podľa typu autosedačky)
13. Kovová tyčka
14. Kovová tyčka
15. Strieška

AUTÓSÜLÉS MEGISMERÉSE

1. Piros gomb a fogantyú beállításához
2. Gomb az övek beállításához
3. Központi vezérlőberendezés
4. Huzat
5. Csat
6. Vállpánt
7. Hordozó fogantyú

8. Nyílások a vállpántoknak
9. Sötét kék átlós öv vezető
10. Világos kék csipőöv vezető
11. Piros biztosíték ( autósülés tipusától)
12. Adapter ( autósülés tipusától)
13. Fém rúd
14. Fém rúd
15. Tető
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PŘÍPRAVA NA ISTALACI
Upozornění: Před instalací dětského zádržného systému s Isofixem si pečlivě přečtěte tento návod. Bezpečnost Vašeho dítěte  
je garantována pouze v případě, že je autosedačka využívána správně. Proto, prosím, věnujte čas pečlivému přečtení tohoto návodu. 
Zkontrolujte, zda byl dětský zádržný systém s isofixem instalován správně.

PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU
Upozornenie: Pred inštaláciou detského zadržiavacieho zariadenia s Isofixom si starostlivo prečítajte tento návod. Bezpečnosť 
Vášho dieťaťa je garantovaná iba v prípade, že je autosedačka používaná správne, preto prosím, venujte čas dôkladnému prečítaniu 
tohto návodu. Skontrolujte, či bol detský zádržný systém s Isofixom inštalovaný správne.

BESZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE
Figyelmeztetés: Az Isofix autósülés beszerelése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Gyermeke biztonsága, csak akkor 
garantált, ha a gyermekülést megfelelően használja. Ezért, kérjük, szánjon néhány percet az útmutató elolvasására. ellenőrizze, hogy 
a gyermekbiztonsági rendszer isofixxel megfelelően lett beszerelve.

Krok 1.  Vytáhněte červenou pojistku (dokud neuslyšíte cvaknutí), nyní je v pozici „venku“
Krok 2.  Nastavte platformu do svislé polohy (dokud neuslyšíte zacvaknutí), nyní můžete vidět vysunuté zelené tlačítko.  
 Zkontrolujte nastavení platformy ve svislé poloze.
Krok 3.  Vytáhněte podpěrnou nohu, která je umístěna pod isofixovou bází, do svislé polohy.

Krok 1.  Vytiahnite červenú poistku (kým nebudete počuť cvaknutie), teraz je v pozícii „vonku“.
Krok 2.  Nastavte platformu do zvislej polohy (kým nebudete počuť zacvaknutie),  
 teraz môžete vidieť vysunuté zelené tlačidlo. Skontrolujte nastavenie platformy vo zvislej polohe.
Krok 3.  Vytiahnite podpernú nohu, ktorá je umiestnená pod isofixovou bázou, do zvislej polohy.

1. lépés  Húzza ki a piros biztosítékot (kattanás hallható), míg „külső” pozícióban van.
2. lépés  Állítsa a talapzatot függőleges pozícióba (kattanás hallható), zöld gomb lesz látható.  
 Ellenőrizze, hogy a talpazat függőleges pozícióban áll.
3.lépés  Oldja ki a padlótámaszt, mely az isofix alap alatt található, a padlótámaszt állítsa függőleges pozícióba.

pm_egg_autosedacka_navod_s_isofixem.indd   9 24.3.2016   15:16:21



INSTALACE ISOFIXOVÉ BÁZE DO VOZIDLA, KTERÉ JE VYBAVENO SYSTÉMEM ISOFIX
INŠTALÁCIA ISOFIXOVEJ BÁZY DO VOZIDLA, KTORÉ JE VYBAVENÉ SYSTÉMOM ISOFIX
ISOFIX BÁZIS BESZERELÉSE AZ AUTÓBA AMELY ISOFIX RENDSZERREL VAN ELLÁTVA

ISOFIX třída E
ISOFIX trieda E

ISOFIX E osztály

• Instalace na sedadla vybavena isofixovými kotvícími body 
(umístěné mezi sedací částí a opěradlem) a prostorem  

pro podpěrnou nohu.  

• Inštalácia na sedadlá vybavené isofixovými kotviacimi 
bodmi (umiestnené medzi sedacou časťou a operadlom)  

a priestorom pre podpernú nohu.

• Beszerelés Isofix rögzítő pontokkal ( ülőke rész és háttámla 
közötti részen található) és ltámasztó lábbal ellátott ülésre.

• Správná instalace
• Správna inštalácia
• Helyes beszerelés

• Přední airbag/Postranní airbag
• Predný airbag / Postranný airbag
• Első légzsák/ Oldalsó légzsák

ANO
ÁNO
IGEN

ZELENÁ
ZELENÁ
ZÖLD

NE/ANO
NIE/ÁNO
NEM/IGEN
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ANO
ÁNO
IGEN

ZELENÁ
ZELENÁ
ZÖLD

NE/ANO
NIE/ÁNO
NEM/IGEN

INSTALACE ISOFIXOVÉ BÁZE DO VOZIDLA, KTERÉ JE VYBAVENO SYSTÉMEM ISOFIX
Upozornění: Upozornění: Před instalací dětského zádržného systému s Isofixem si pečlivě přečtěte tento návod. Bezpečnost Vašeho 
dítěte je garantována pouze v případě, že je autosedačka využívána správně. Proto, prosím, věnujte čas pečlivému přečtení tohoto 
návodu. Zkontrolujte, zda byl dětský zádržný systém s isofixem instalován správně.

INŠTALÁCIA IZOFIXOVEJ BÁZY DO VOZIDLA, KTORÉ JE VYBAVENÉ SYSTÉMOM ISOFIX
Upozornenie: Pred inštaláciou detského zadržiavacieho zariadenia s Isofixom si starostlivo prečítajte tento návod. Bezpečnosť Vášho dieťaťa je 
garantovaná iba v prípade, že je autosedačka využívaná správne, preto prosím, venujte čas dôkladnému prečítaní tohto návodu. Skontrolujte, či bol 
detský zádržný systém s Isofixom inštalovaný správne.

ISOFIX BÁZIS BESZERELÉSE AZ AUTÓBA AMELY ISOFIX RENDSZERREL VAN ELLÁTVA
Az Isofix autósülés beszerelése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Gyermeke biztonsága, csak akkor garantált, ha a gyermekülést 
megfelelően használja. Ezért, kérjük, szánjon néhány percet az útmutató elolvasására. ellenőrizze, hogy a gyermekbiztonsági rendszer isofixxel 
megfelelően lett beszerelve

Krok 1.   Otočte konektory isofixu dokud neuslyšíte cvaknutí. Zkontrolujte, zda se nemohou otočit. Postupujte dle obrázku
Krok 2.  Vytáhněte nahoru červené tlačítko umístěné na isofixové bázi tak, aby se dostaly konektory co nejvíce ven.  
 Postupujte dle obrázku
Krok 3.  Potom zatáhněte za černé plastové konce konektorů tak, aby bylo vidět červené okénko (viz obrázek).

Krok 1.  Otočte konektory isofixu, kým nebudete počuť cvaknutie. Skontrolujte, či sa nemôžu otočiť. Postupujte podľa obrázku.
Krok 2.  Vytiahnite hore červené tlačidlo umiestnené na isofixovej báze tak, aby sa dostali konektory čo najviac von.  
 Postupujte podľa obrázku.
Krok 3.  Potom zatiahnite za čierne plastové konce konektorov tak, aby bolo vidieť červené okienko (pozri obrázok).

1. lépés.  Fordítsa el a csatlakozót, míg kattanást nem hall. Ellenőrizze, hogy nem lehet elfordítani. Kövesse a képeket.
2. lépés.  Húzza felfelé a piros gombot, mely az isofix bázison van elhelyezve úgy, hogy a csatlakozók, amennyire csak lehet kinn  
 legyenek. Kövesse a képeket.
3. lépés.  Majd húzza ki a fekete műanyag csatlakozó véget, úgy hogy látható legyen a piros ablak ( lásd a képet)

ZELENÁ ZABLOKOVÁNO / 
ZABLOKOVANÉ /  
ZÖLD ZÁRVA /              

ČERVENÁ ODBLOKOVÁNO / 
ODBLOKOVANÉ /  
PIROS NYITVA /
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INSTALACE ISOFIXOVÉ BÁZE DO VOZIDLA, KTERÉ JE VYBAVENO SYSTÉMEM ISOFIX
Upozornění: Upozornění: Před instalací dětského zádržného systému s Isofixem si pečlivě přečtěte tento návod. Bezpečnost Vašeho 
dítěte je garantována pouze v případě, že je autosedačka využívána správně. Proto, prosím, věnujte čas pečlivému přečtení tohoto 
návodu. Zkontrolujte, zda byl dětský zádržný systém s isofixem instalován správně.

INŠTALÁCIA IZOFIXOVEJ BÁZY DO VOZIDLA, KTORÉ JE VYBAVENÉ SYSTÉMOM ISOFIX
Upozornenie: Pred inštaláciou detského zadržiavacieho zariadenia s Isofixom si starostlivo prečítajte tento návod. Bezpečnosť Vášho dieťaťa je 
garantovaná iba v prípade, že je autosedačka využívaná správne, preto prosím, venujte čas dôkladnému prečítaní tohto návodu. Skontrolujte, či bol 
detský zádržný systém s Isofixom inštalovaný správne.

ISOFIX BÁZIS BESZERELÉSE AZ AUTÓBA AMELY ISOFIX RENDSZERREL VAN ELLÁTVA
Az Isofix autósülés beszerelése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Gyermeke biztonsága, csak akkor garantált, ha a gyermekülést 
megfelelően használja. Ezért, kérjük, szánjon néhány percet az útmutató elolvasására. ellenőrizze, hogy a gyermekbiztonsági rendszer isofixxel 
megfelelően lett beszerelve

Krok 4.  Vložte červenéplastové protektory do správné pozice ve Vašem vozidle, které je vybaveno systémem ISOFIX.  
 Poté zasuňte konektory do těchto protektorů
Krok 5.  Umístěte isofixovou bázi na sedadlo automobilu, ujistěte se, že konektory směřují do červených plastových protektorů,  
 které bázi zafixují.
Krok 6.  Zatlačte isofixovou bázi směrem k fixačním bodům, ujistěte se, že báze je zablokována. (viditelné zelené okénko).

Krok 4.  Vložte červené plastové chrániče do správnej pozície vo Vašom vozidle, ktoré je vybavené systémom ISOFIX.  
 Potom zasuňte konektory do týchto chráničov.
Krok 5.  Umiestnite isofixovú bázu na sedadlo automobilu a uistite sa, že konektory smerujú  
 do červených plastových chráničov, ktoré bázu zafixujú.
Krok 6.  Zatlačte isofixovú bázu smerom k fixačným bodom a uistite sa, že báza je zablokovaná (viditeľné  zelené okienko).

4. lépés  Helyezze a piros műanyag védőt a megfelelő pozícióba a járműben, mely ISOFIX rendszerrel van ellátva.  
 Majd csúsztassa a csatlakozót ezekbe a védőkbe.
5.lépés  Helyezze az isofix bázis az autó ülésére, győződjön meg róla, hogy a csatlakozók a piros műanyag védők felé fordulnak,  
 melyek a bázist rögzítik.
6. lépés  Nyomja a isofix bázist a rögzítő pontok felé, győződjön meg róla, hogy a bázis rögzítve van (zöld ablak látható)

ZELENÁ ZABLOKOVÁNO / 
ZABLOKOVANÉ /  
ZÖLD ZÁRVA /              

ČERVENÁ ODBLOKOVÁNO / 
ODBLOKOVANÉ /  
PIROS NYITVA /
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INSTALACE ISOFIXOVÉ BÁZE DO VOZIDLA, KTERÉ JE VYBAVENO ZÁDRŽNÝM SYSTÉMEM
Upozornění: Upozornění: Před instalací dětského zádržného systému s Isofixem si pečlivě přečtěte tento návod. Bezpečnost  
Vašeho dítěte je garantována pouze v případě, že je autosedačka využívána správně. Proto, prosím, věnujte čas pečlivému  
přečtení tohoto návodu. Zkontrolujte, zda byl dětský zádržný systém s isofixem instalován správně.

INŠTALÁCIA IZOFIXOVEJ BÁZY DO VOZIDLA, KTORÉ JE VYBAVENÉ ZADRŽIAVACÍM SYSTÉMOM 
Upozornenie: Pred inštaláciou detského zadržiavacieho zariadenia s Isofixom si starostlivo prečítajte tento návod. Bezpečnosť Vášho dieťaťa je 
garantovaná iba v prípade, že je autosedačka používaná správne, preto prosím, venujte čas dôkladnému prečítaní tohto návodu. Skontrolujte,  
či bol detský zádržný systém s Isofixom inštalovaný správne.

ISOFIX BÁZIS BESZERELÉSE AZ AUTÓBA AMELY BIZTONSÁGI RENDSZERREL VAN ELLÁTVA
Az Isofix autósülés beszerelése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Gyermeke biztonsága, csak akkor garantált, ha a gyermekülést 
megfelelően használja. Ezért, kérjük, szánjon néhány percet az útmutató elolvasására. ellenőrizze, hogy a gyermekbiztonsági rendszer isofixxel 
megfelelően lett beszerelve.

Krok 1.  Vložte dětskou autosedačku do správné pozice na isofixovou bázi. Zatlačte autosedačku,  
 umístěnou proti směru jízdy, pevně proti zádově opěrce sedadla vozu.
Krok 2.  Zacvakněte 2 kovové tyčky autosedačky na isofixovou bázi tak, abyste slyšeli cvaknutí.  
 Nyní je autosedačka plně zablokována.
Krok 3.  Zatlačte autosedačku proti zádové opěrce sedadla vozu tak, aby platforma těsně přiléhala k sedadlu automobilu.
Krok 4.  Zmáčkněte červené tlačítko na opěrné noze a uvolněte ji. Ujistěte se, aby podpěrná noha dosahovala až na podlahu  
 vozidla. Zkontrolujte, že je viditelné zelené okénko a červené není patrné.
Krok 5.  Nastavte rukojeť autosedačky proti zádové opěrce vozidla, nyní můžete umístit dítě do autosedačky.

CZ

SK

HU
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Krok 1.  Vložte detskú autosedačku do správnej pozície na isofixovej báze. Zatlačte pevne autosedačku, umiestnenú proti smeru  
 jazdy, proti chrbtovej opierke sedadla vozidla.
Krok 2.  Zacvaknite 2 kovové tyčky autosedačky na isofixovú bázu tak, aby ste počuli cvaknutie.  
 Teraz je autosedačka plne zablokovaná.
Krok 3.  Zatlačte autosedačku proti opierke chrbta sedadla vozidla tak, aby platforma tesne priliehala k sedadlu automobilu.
Krok 4.  Stlačte červené tlačidlo na opornej nohe a uvoľnite ju. Uistite sa, aby podperná noha dosahovala až na podlahu vozidla.  
 Skontrolujte, či je viditeľné zelené okienko, červené nesmie byť viditeľné.
Krok 5.  Nastavte rukoväť autosedačky proti opierke chrbta vozidla, teraz môžete umiestniť dieťa do autosedačky.

1. lépés  Helyezze a gyermek autósülést a megfelelő helyre az isofix bázison. Nyomja az autósülést, melyet a menetiránynak  
 háttal helyezett be, határozottan az autó ülésének.
2. lépés  Tegye a két fém rudat az isofix bázisra úgy, hogy kattanás hallható. Most az ülés teljesen rögzítve van.
3.lépés  Tolja az autósülést a jármű háttámlájához úgy, hogy a talpazat teljesen a háttámlához ér.
4.lépés  Nyomja meg a piros gombot a támasztó lábon és lazítsa ki. Győződjön meg róla, hogy a padlótámasz eléri az autó   
 padlóját. ellenőrizze, hogy a zöld ablak látható és a piros ablak nem látható.
5.lépés  Állítsa be a hordozó fogantyút a jármű háttámlájához, most már behelyezheti a gyermeket.

POUŽITÍ VE VOZIDLE: NEBEZPEČÍ! V případě nehody dochází k působení enormní síly. Nikdy nezkoušejte cestovat s dítětem  
na Vašemklíně připoutáni bezpečnostním pásem vozidla nebo držením dítěte na něm. Zabezpečte Vaše dítě do autosedačky  
za každých okolností! Vždyumísťujte autosedačku do vozidla proti směru jízdy. NEBEZPEČÍ! Při nárazu může airbag způsobit  
vážná poranění Vašemu dítěti, dokonce i smrt. NEPOUŽÍVEJTE autosedačku na sedadle, kde je aktivní přední airbag.
Pro vozidla, která jsou vybavena postranním airbagem, respektujte instrukce v manuálu vozidla.

POUŽITIE VO VOZIDLE: NEBEZPEČENSTVO! V prípade nehody dochádza k pôsobeniu enormnej sily. Nikdy sa nepokúšajte 
cestovať s dieťaťom na Vašom lone, pripútaný bezpečnostným pásom alebo držaním dieťaťa. Umiestnite bezpečne Vaše dieťa  
do autosedačky za každých okolností! Vždy umiestňujte autosedačku do vozidla proti smeru jazdy. NEBEZPEČENSTVO! Pri náraze 
môže airbag spôsobiť vážne poranenia Vášmu dieťaťu, dokonca aj smrť. NEPOUŽÍVAJTE autosedačku na sedadle, kde je aktívny 
predný airbag. Pre vozidlá, ktoré sú vybavené postranným airbagom, rešpektujte inštrukcie  
v manuáli vozidla.

HASZNÁLATA JÁRMŰBEN: FIGYELEM! Esetleges balaset esetén óriási erőhatásnak van kitéve. Soha ne utazzon úgy, hogy 
gyermeke ölben van és be van kötve a biztonsági öv, vagy a gyermek van az autó biztonsági övével bekötve. Gyermeke mindig 
gyermek autósülésben legyen bekötve! Az autósülés mindig a menetiránynak háttal legyen behelyezve. FIGYELEM! Baleset esetén 
a légzák súlyos sérüléseket okozhat gyermekének, akár halálos sérüléseket is. NE HASZNÁLJA az autósülét olyan ülésen amelynek 
légzsákja aktív állapotban van. Azokban a járművekben, melyek oldalsó légzsákkal vannak ellátva, kövesse az autó használati 
útmutatóját.

pm_egg_autosedacka_navod_s_isofixem.indd   14 24.3.2016   15:16:22



UVOLNĚNÍ RAMENNÍCH POPRUHŮ
1. Otevřete bezpečnostní sponu  
    (zmáčkněte červené uvolňovací tlačítko).
2. Umístěte Vaše dítě do autosedačky
3. Nasaďte ramenní popruhy přes ramena Vašeho dítěte
    Varování! Nepřetočte nebo nezaměňte  
    ramenní popruhy.

UVOĽNENIE RAMENNÝCH POPRUHOV
1. Otvorte bezpečnostnú sponu  
    (stlačte červené uvoľňovacie tlačidlo).
2. Umiestnite Vaše dieťa do autosedačky.
3. Nasaďte ramenné popruhy cez ramená Vášho dieťaťa.
    Upozornenie! Nepretočte alebo nezameňte  
    ramenné popruhy.

VÁLLPÁNTOK BEÁLLÍTÁSA
1. Oldja ki a biztonsági öv csatját.  
    (nyomja meg a piros kioldó gombot)
2. Helyezze be gyermekét az autósülésbe
3. Tegye a vállpántokat a gyermek vállára.
    Figyelmeztetés! Ügyeljen, hogy ne csavarodjon  
    meg a vállpánt, illetve ne cserélje fel a pántokat.
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BEZPEČNOSTNÍ POPRUHY
UPEVNĚNÍ POPRUHŮ: 

Krok A.Spojte dvě plastové části spony dohromady (obrázek 
1). Krok B Vložte spojené konektory do otvoru v horní 
části spony tak, abyste slyšeli cvaknutí (obrázek 2). Krok 
C Vždy se ujistěte, že jsou popruhy správně zablokovány. 
Docílíte toho zatáháním za sponu nahoru a dolů (obrázek 3). 
Varování! Připevněte popruhy tak, aby těsně přiléhali k tělu 
dítěte. Doporučuje se ponechat mezeru na prst mezi pásem a 
ramenem dítěte. Bederní pás musí ležet co nejníže přes boky 
dítěte.Krok D Popruhy musí být nastaveny co nejtěsněji, 
přičemž musí být zachováno pohodlí dítěte. Příliš volné popruhy 
jsou nebezpečné a měly by být zkontrolovány při každém 
použití autosedačky. K utažení popruhů použijte centrální 
nastavovací popruh (obrázek 4). Varování! Tahejte za 
centrální utahovací pás tak, aby popruhy těsně přiléhaly k tělu 
dítěte. Doporučujeme ponechat mezeru na prst meziramenními 
popruhy a ramenem dítěte.

BEZPEČNOSTNÉ POPRUHY
UPEVNENIE POPRUHOV: 

Krok A. Spojte dve plastové časti spony dohromady 
(obrázok 1). Krok B Vložte spojené konektory do otvoru v 
hornej časti spony tak, aby ste počuli cvaknutie (obrázok 2). 
Krok C Vždy sa uistite, že sú popruhy správne zablokované. 
Zistíte to zatiahnutím za sponu hore a dole (obrázok 3). 
Upozornenie! Pripevnite popruhy tak, aby tesne priliehali 
k telu dieťaťa. Odporúča sa ponechať medzeru na prst medzi 
pásom a ramenom dieťaťa. Bedrový pás musí byť umiestnený 
čo najnižšie cez boky dieťaťa. Krok D Popruhy musia byť 

nastavené čo najtesnejšie, pričom musí byť zachované pohodlie 
dieťaťa. Príliš voľné popruhy sú nebezpečné a mali by byť 
kontrolované pri každom použití autosedačky. K utiahnutie 
popruhov použite centrálny nastavovací popruh (obrázok 4). 
Upozornenie! Ťahajte  
za centrálny uťahovací pás tak, aby popruhy tesne priliehali  
k telu dieťaťa. Odporúčame ponechať medzeru na prst medzi 
ramennými popruhmi a ramenom dieťaťa.

BIZTONSÁGI HEVEDEREK
HEVEDEREK RÖGZÍTÉSE:

A lépés Tegye a két műanyag csatot egymáshoz (kép 1)
B lépés Helyezze a csatlakozókat a csat felső részén található 
nyílásba, míg egy kattanás nem hallható. (kép 2). C lépés 
Mindig győződjön meg róla, hogy a hevedereket megfelelően 
rögzítette. Ezt a csat fel és lefele mozgatásával tudja 
ellenőrizni (kép 3) Figyelmeztetés! A vállpántok szorosan 
illeszkedjenek a gyermek testéhez. Javasoljuk, hogy a gyermek 
válla és az öv között ujjnyi rés maradjon. A derékheveder  
a lehető legalacsonyabban legyen a gyermek csípőjén.  
D lépés A hevederek a lehető legszorosabbra állítsa, úgy 
hogy a gyermeknek az még kényelmes legyen. A túl laza 
hevederek veszélyesek lehetnek, ezért minden alkalommal 
ellenőrzésük szükséges. A hevederek beállításához használja  
a középső beállító övet. (kép 4). Figyelmeztetés! Húzza 
meg a középső beállító övet, míg a hevederek szorosan nem 
fekszenek a gyermek testén. Javasoljuk, hogy a gyermek válla 
és az öv között ujjnyi rés maradjon.
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Příliš nízko
Túl alacsony     

Příliš vysoko
Túl magas     

Ano-správně
správne

Igen-megfelelő

BEZPEČNOSTNÍ POPRUHY:

Krok E. Popruhy uvolníte zatažením za oba popruhy a současným zmáčknutím uvolňovacího 
tlačítka, které je umístěno na skořepině autosedačky s označením „PRESS“. (obrázek 5). 
ROZEPNUTÍ POPRUHŮ: 
K rozepnutí popruhů zmáčkněte červené tlačítko ve středu spony. Nyní můžete vyndat dítě  
z autosedačky. Ujistěte se, že se konektory nezachytily za oblečení dítěte.
NASTAVENÍ VÝŠKY RAMENNÍCH POPRUHŮ PŘED INSTALACÍ AUTOSEDAČKY  
DO AUTOMOBILU: Popruhy mají 2 pozice. Popruhy by měly vést takovým otvorem, aby co nejtěsněji přiléhaly k ramenům 
dítěte. K nastavení výšky popruhů je nejdříve nutné uvolnit oba popruhy a protáhnout je skrz otvory do zadní části skořepiny 
autosedačky. Vyberte požadovaný otvor pro správné nastavení a protáhněte zpět do přední části skořepiny autosedačky.  
Zapněte popruhy.

PROSÍM PŘEČTĚTE SI KONTROLNÍ SEZNAM,  
ZDA JE VAŠE DÍTĚ SPRÁVNĚ A BEZPEČNĚ USAZENO V AUTOSEDAČCE:
1. Bezpečnostní popruhy byměly těsně přiléhat k tělu dítěte, ale nesmí jej škrtit.
2. Ramenní popruhy by měly být nastaveny správně dle výšky dítěte.
3. Popruhy nesmí být překroucené.
4. Bezpečnostní pás vozidla je správně zapnut

BEZPEČNOSTNÉ POPRUHY: 

Krok E. Popruhy uvoľníte zatiahnutím za oba popruhy a súčasným stlačením uvoľňovacieho 
tlačidla, ktoré je umiestnené na škrupine autosedačky s označením „PRESS“. (obrázok 5). 
ROZOPNUTIE POPRUHOV: 
Pre rozopnutie popruhov stlačte červené tlačidlo v strede spony. Teraz môžete vybrať dieťa z 
autosedačky. Uistite sa, že sa konektory nezachytili za oblečenie dieťaťa. NASTAVENIE VÝŠKY 
RAMENNÝCH POPRUHOV PRED INŠTALÁCIOU AUTOSEDAČKY DO AUTOMOBILU: Popruhy 
majú 2 pozície. Popruhy by mali viesť takým otvorom, aby čo najtesnejšie priliehali k ramenám dieťaťa. Pre nastavenie výšky 
popruhov je najskôr nutné uvoľniť oba popruhy a pretiahnuť ich cez otvory do zadnej časti škrupiny autosedačky. Vyberte požadovaný 
otvor pre správne nastavenie a pretiahnite späť do prednej časti škrupiny autosedačky. Zapnite popruhy.

PROSÍM PREČÍTAJTE SI KONTROLNÝ ZOZNAM, ČI JE VAŠE DIEŤA SPRÁVNE  
A BEZPEČNE USADENÉ V AUTOSEDAČKE:
1. Bezpečnostné popruhy by mali priliehať tesne k telu dieťaťa, ale nemôžu ho škrtiť.
2. Ramenné popruhy by mali byť nastavené správne podľa výšky dieťaťa.
3. Popruhy nesmú byť prekrútené.
4. Bezpečnostný pás vozidla je správne zapnutý.
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BIZTONSÁGI HEVEDEREK:
E lépés. A pántok meglazításához húzza meg a két pántot és nyomja meg a kioldó egyidejűleg,  
a kioldó gomb az autósülés héjon található „PRESS” megjelöléssel. (kép 5)
HEVEDEREK KIOLDÁSA:
A hevederek kioldásához nyomja meg a piros gombot a csat közepén. Most már kiveheti a gyermek az autósülésből.  Győződjön 
meg róla, hogy a csatlakozók ne akadjanak el a gyermek ruházatában.
A VÁLLPÁNTOK MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA MIELŐTT AZ AUTÓSÜLÉST AZ AUTÓBA 
HELYEZNÉ: A vállpántok 2 pozícióba állíthatók. A vállpántokat azon a nyíláson vezesse át, ahol a legszorosabban fekszik  
a gyermek vállára. A vállpántok beállításához először mindkét pánt meglazítása szükséges, majd át kell húzni a nyíláson mely  
az autósülés héján található. Válassza ki a megfelelő nyílást a beállításhoz és húzza vissza előre. Kapcsolja be a hevedereket.

KÉRJÜK, OLVASSA EL A LISTÁT, HOGY A GYERMEK MEGFELELŐEN  
ÉS BIZTONSÁGOSAN VAN AZ AUTÓSÜLÉSBE BEHELYEZVE
1. A biztonsági hevederek szorosan fekszenek a gyermek testén, de nem szorítja.
2. A vállpántok megfelelően legyenek beállítva a gyermek magasságának megfelelően.
3. A biztonsági hevederek ne legyenek megcsavarodva.
4. A jármű biztonsági öve megfelelően van bekapcsolva.

POZICE RUKOJETI
K nastavení pozice rukojeti z jedné do jiné požadované pozice jednoduše zmáčkněte obě strany rukojeti v otočném bodě, nastavte 
rukojeť dopředu nebo dozadu do požadované polohy.

Rukojeť má 5 poloh:
1. Poloha vpřed – používána v automobilu
2. Poloha rovně – na přenášení
3. Poloha proti sedadlu vozidla – na houpání
4. Poloha vzadu – na hraní s dítětem nebo při krmení
5. Poloha zabraňující houpání

Vždy se ujistěte, že rukojeť je zablokována v požadované pozici, bezpečnostní pásy jsou správně nastaveny a spona zapnuta před 
tím, než zvednete Vaši autosedačku s dítětem usazeným v autosedačce.

POZÍCIA RUKOVÄTE
K nastaveniu pozície rukoväte z jednej do inej požadovanej pozície jednoducho stlačte obe strany rukoväte v otočnom bode a 
nastavte rukoväť dopredu alebo dozadu do požadovanej polohy.

Rukoväť má 5 polôh:
1. Poloha vpredu - používaná v automobile
2. Poloha rovno - na prenášanie
3. Poloha proti sedadlu vozidla - na hojdanie
4. Poloha vzadu - na hranie s dieťaťom alebo pri kŕmení
5. Poloha zabraňujúca hojdaniu
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Vždy sa uistite, že rukoväť je zablokovaná v požadovanej pozícii a bezpečnostné pásy sú správne nastavené.  
Spona musí byť zapnutá predtým, než zdvihnete autosedačku s dieťaťom, ktoré je usadené v nej.

NASTAVENIE STRIEŠKY
1. Pretiahnite konštrukciu cez otvor poťahu striešky.
POZNÁMKA: Zakrivená strana konštrukcie striešky musí smerovať k poťahu.
2. Vložte oba konce konštrukcie striešky do otvorov na to určených. Otočte rám striešky dozadu.
RADA: Odpojte postranné časti polstrovania,  
aby ste sa lepšie dostali k otvorom pre vloženie striešky.

A FOGANTYÚ POZÍCIÓI
A fogantyú más helyzetbe állításához nyomja meg mindkét külső oldalon lévő forgatható gombot,  
forgassa a fogantyút előre vagy hátra a kívánt pozícióba.
A hordozó fogantyúnak 5 állása van:
1. Előre - az autóban
2. Egyenesen felfelé -a hordozáshoz
3. Szemben az üléssel - a ringatáshoz
4. Hátul- a játékhoz, vagy etetésekhez
5. Megállítani a ringatást.

Mindig legyen biztos, hogy a fogantyú rögzítve van a pozícióban és hogy  
a csatlakozó rendesen a helyén van és a csat rögzítve van mielőtt kiemeli az ülésből.

AZ ÜLÉS FELHAJTHATÓ TETEJÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA
1. Helyezze a keretre a borítást.
2. Helyezze be a csatlakozókat az erre kialakított lyukakba az ülés felső részén. Forgassa a tetőkeretet vissza.
Ötlet: segíthet, ha leveszi az ülésről a párnát, hogy lássa a csatlakozó pontokat.

NASTAVENÍ STŘÍŠKY
1. Protáhněte konstrukci skrz otvor potahu stříšky
2. Vložte oba konce konstrukce stříšky do otvorů k tomu určených. Otočte rám 
stříšky dozadu.
RADA: Odpojte postranní části polstrování, abyste se lépe 
dostali k otvorům pro vložení stříšky.

NASTAVENIE STRIEŠKY
1. Pretiahnite konštrukciu cez otvor poťahu striešky.
POZNÁMKA: Zakrivená strana konštrukcie striešky musí smerovať k poťahu.
2. Vložte oba konce konštrukcie striešky do otvorov na to určených. Otočte rám striešky dozadu.
RADA: Odpojte postranné časti polstrovania,  
aby ste sa lepšie dostali k otvorom pre vloženie striešky.

AZ ÜLÉS FELHAJTHATÓ TETEJÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA
1. Helyezze a keretre a borítást.
2. Helyezze be a csatlakozókat az erre kialakított lyukakba az ülés felső részén. 
Forgassa a tetőkeretet vissza.
Ötlet: segíthet, ha leveszi az ülésről a párnát, hogy lássa  
a csatlakozó pontokat.

1

2
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UVOLNĚNÍ DĚTSKÉHO ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU
Nastavte rukojeť autosedačky do vzpřímené pozice, vytáhněte červenou pojistku  
na přední straně isofixové báze a nyní můžete zvednout autosedačku a vyjmout ji z báze.

UVOĽNENIE DETSKÉHO ZADRŽIAVACEHO SYSTÉMU
Nastavte rukoväť autosedačky do vzpriamenej pozície a vytiahnite červenú poistku na prednej strane isofixovej bázy.  
Teraz môžete zdvihnúť autosedačku a vybrať ju z bázy.

AZ ISOFIX GYEREKÜLÉS BIZTONSÁGOS ELTÁVOLÍTÁSA
Állítsa függőleges helyzetbe az ülés fogantyúját. Nyomja meg a piros tológombot az ülés elején,  
felfelé emelje ki az ülést az isofix alapból.

ODEJMUTÍ ISOFIXOVÉHO SYSTÉMU
Krok 1. Zatáhněte za černé konce konektorů, tak aby bylo viditelné červené okénko.  
Nyní je isofixová báze oddělena od isofixových kotvících bodů automobilu.
Krok 2. Stáhněte konektory co nejblíže k isofixové bázi
Krok 3.Zmáčkněte malé bílé tlačítko, umístěné na zadní straně isofixové báze.  
Nyní se konektory otočí do směru isofixové báze.

ODŇATIE ISOFIXOVÉHO SYSTÉMU
Krok 1. Zatiahnite za čierne konce konektorov, tak aby bolo viditeľné červené okienko.  
Teraz je isofixová báza oddelená od isofixových kotviacich bodov automobilu.
Krok 2. Stiahnite konektory čo najbližšie k isofixovej báze.
Krok 3. Stlačte malé biele tlačidlo, ktoré je umiestnené na zadnej strane isofixovej bázy.  
Teraz sa konektory otočia do smeru isofixovej bázy.

AZ ISOFIX RENDSZER KIEMELÉSE
1. lépés: Húzza el a fekete műanyag borítást az isofix csatlakozásánál, hogy láthassa a csatlakozás piros részét.  
Most az isofix alap és az isofix pontokat elválasztja.
2. lépés: Húzza magafelé az isofix hátsó oldalán lévő lehúzót, úgy, hogy az isofix csatlakozók az isofix alap közelébe kerüljenek.
3. lépés: Nyomja meg a kicsi fehér gombot a lehúzón, amelyik az isofix hátsó oldalán van,  
hogy az isofix csatlakozót az isofix alap irányába forgatja.

Zelená zablokované 
Zöld zárva                                                              

Červená odblokované
Piros nyitva                                                          
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UVOLNĚNÍ ISOFIXOVÉ BÁZE Z AUTOMOBILU / UVOĽNENIE IZOFIXOVEJ BÁZY Z AUTOMOBILU /  
AZ ISOFIX BÁZIS KIEMELÉSE AZ AUTÓBÓL

Krok 1. Po zmáčknutí zeleného tlačítka na zadní straně isofixové báze, sklopte platformu směrem k bázi.
Krok 2. Zmáčkněte červené tlačítko na podpěrné noze a odejměte ji.
Krok 3. Postupujte dle obrázku
Krok 4. Vložte podpěrnou nohu do otvoru v isofixové bázi.

Krok 1. Po stlačení zeleného tlačidla na zadnej strane isofixovej bázy sklopte platformu smerom k báze.
Krok 2. Stlačte červené tlačidlo na podpernej nohe a odoberte ju.
Krok 3. Postupujte podľa obrázku.
Krok 4. Vložte podpernú nohu do otvoru v isofixovej báze.

1. lépés: Miután megnyomta az Isofix alap hátulján lévő zöld gombot, teljesen állítsa be a rögzítő elemeket az alapba.
2. lépés: Nyomja meg a piros gombot a kitámasztó lábon, és hajlítsa vissza a kart.
3. lépés: A fenti kép segítségére lesz.
4. lépés: Nyomja a kitámasztó lábat az isofix alap nyílásába.
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POUŽITÍ JAKO  „TRAVEL SYSTÉM“
Dětská autosedačka může být instalována na vhodný kočárek k vytvoření „travel systému“ (volitelné).

POUŽITIE AKO „TRAVEL SYSTÉM“
Detská autosedačka môže byť inštalovaná na vhodný kočík k vytvoreniu „travel systému“ (voliteľné).

HASZNÁLJA, MINT „ UTAZÁSI RENDSZERT“
Ezt a gyerekülést behelyezheti a babakocsiba, mint egy utazási rendszert.( választható)

Instalace: Vložte adaptéry do otvorů k tomu určených na kočárku,  
zatlačte na ně tak, aby se ozvalo slyšitelné zacvaknutí. 

Inštalácia: Vložte adaptéry do otvorov na to určených na kočíku,  
zatlačte na ne tak, aby sa ozvalo hlasné  zacvaknutie.

Behelyezés: helyezze a babakocsi nyílásába a babaülés csatlakozóját,  
és nyomja bele a csatlakozót, amíg meghallja a kattanás hangját, ekkor  
a csatlakozó a helyére került. 

Velmi důležité: prosím ujistěte se, že adaptéry jsou správně nasazeny. 
Můžete to vyzkoušet tak, že se pokusíte nadzvednout autosedačku.  
(viz obrázek). 

Veľmi dôležité: uistite sa, že adaptéry sú správne nasadené. Môžete  
to vyskúšať tak, že sa pokúsite nadvihnúť autosedačku. (pozri obrázok).

Nagyon fontos: Kérjük, legyen biztos benne, hogy hallotta a kattanást. 
Próbálja meg kihúzni és elfordítani az ülést, hogy biztos legyen benne,  
hogy a csatlakozó a helyén van. ( lásd: a képet)

Sundání autosedačky: držte autosedačku, uvolněte červené pojistky  
na adaptérech. Nyní můžete autosedačku odejmout.(viz obrázek).

Odobranie autosedačky: držte autosedačku a uvoľnite červené poistky  
na adaptéroch. Teraz môžete autosedačku odňať. (Pozri obrázok).

Az ülés eltávolítása: tartsa az ülést, és emelje fel a piros kapcsolót  
a csatlakozón az ujjaival, majd emelje ki az ülést. ( lásd a képet)
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PÉČE A ÚDRŽBA 

ODEJMUTÍ POTAHU
Látkový potah lze jednoduše sejmout a vyprat. Nejdříve odejměte popruhy protažením skrz otvory na zadní stranu skořepiny 
autosedačky. Nyní musíte odejmout spodní část popruhů včetně spony. Otočte kovovou sponu na spodní straně skořepiny 
autosedačky a protáhněte ji skrz otvor v autosedačce tak, abyste popruh uvolnili. Nyní můžete sundat potah a vyprat v pračce  
na 30 ° C, nechte volně uschnout. K instalaci potahu postupujte opačným způsobem (viz uvedeno výše).

ČIŠTĚNÍ AUTOSEDAČKY
Bezpečnostní popruhy a plastové části autosedačky otírejte tkaninou navlhčenou ve vlažné vodě s jemným čisticím prostředkem. 
Nepoužívejte chemická čistidla, bělidla a žíravinu na jakoukoli část autosedačky.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

ODŇATIE POŤAHU
Látkový poťah možno jednoducho sňať a vyprať. Najskôr odoberte popruhy pretiahnutím cez otvory na zadnú stranu škrupiny 
autosedačky. Teraz musíte odňať spodnú časť popruhov vrátane spony. Otočte kovovú sponu na spodnej strane škrupiny 
autosedačky a pretiahnite ju cez otvor v autosedačke tak, aby ste popruh uvoľnili. Teraz môžete zložiť poťah a vyprať v práčke  
na 30 ° C. Nechajte ho voľne uschnúť. Pri vrátení poťahu na autosedačku postupujte opačným spôsobom (pozri uvedené vyššie).

ČISTENIE AUTOSEDAČKY
Bezpečnostné popruhy a plastové časti autosedačky utierajte tkaninou navlhčenou vo vlažnej vode s jemným  
čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte chemické čistidlá, bielidlá a žieravinu na akúkoľvek časť autosedačky.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A HUZAT ELTÁVOLÍTÁSA
A huzat könnyen eltávolítható a mosáshoz. Távolítsuk el a hevedereket finoman az ülés hátulja felé, a lábak közti csatos hevederrel 
együtt; csúsztassa át a fém részen a hátsó oldalra, míg szabadon kivehetővé válik. Távolítsuk el a huzatot, és mosógépben mossuk 
ki 30 fokon, kiterítve szárítva. A huzat visszahelyezéséhez végezze el a fenti műveletek fordítottját.

AZ ÜLÉS TISZTÍTÁSA
A heveder és a műanyag alkatrészeket  szivaccsal, nagyon enyhe mosószerrel és meleg vízzel lehet tisztítani.  
Ne használjon vegyianyagokat, fehérítőt vagy maró anyagot az ülés tisztításához.
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