
NAVODILA ZA UPORABO 
 

LUPINICA / AVTOSEDEŽ ANEX - Kite 0-13 kg 
 

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za 
kasnejšo uporabo! 
 
Pozorno preberite navodila za uporabo. Neupoštevanje navodil lahko privede do hude 
poškodbe vašega otroka.  
 
1. Gre za univerzalni otroški varnostni sistem (CRS), ki je odobren po ECE pravilniku št. 44/04 o 
spremembah in GB27887-2011 za splošno uporabo v vozilih. To bo ustrezalo večini, ampak ne 
čisto vsem avtomobilskim sedežem. 
 
2. Namestitev je možna, če ima proizvajalec vozila v priročniku navedeno, da je v vozilo 
možno namestiti univerzalni otroški varnostni sistem za otroke za to starostno skupino.  
 
3. Gre za varnostni sistem za otroke, ki je bil opredeljen kot univerzalen pod strožjimi pogoji.  
 
4. Lupinica je primerna, če je homologirano vozilo opremljeno s tritočkovnim varnostnim 
pasom, odobrenim po UN/ECE pravilniku št. 16 ali GB14166 ali drugim enakovrednim 
standardom.  
 
5. Če ste v dvomih, se posvetujte s proizvajalcem ali prodajalcem. 
 

PODROČJE UPORABE 
 
Certifikat: ECE R44/04 in GB27887-2011. 
 

varnostni sedež za dojenčke skupina razpon telesne teže 

BC108F 0+ 0-13 kg 

  
Ta varnostni sedež za otroke (lupinica) je zasnovan in preizkušen z evropskim standardom za 
otroške varnostne sisteme (ECE R44/04). Ima certifikacijski žig E s številko oddobritve. 
Lupinice ne smete spreminjati! Vsaka sprememba s strani uporabnika bo privedla do 
razveljavitve certifikata. Samo proizvajalec lahko spreminja lupinico/varnostni sedež. 
 

POMEMBNA OPOZORILA 
 
ZA ZAŠČITO VAŠEGA OTROKA 
 Pomembno! Kadar gre za nedonošenčka, so dojenčki majhni in imajo malo težo. V tem 

primeru se glede uporabe lupinice posvetujte z zdravnikom. 
 Pomembno! Ne uporabljajte nobenih dodatkov, ki niso navedeni v teh navodilih za 

uporabo. 



 Pomembno! Sedež nameščajte in pritrdite samo na načine, ki so prikazani v teh navodilih. 
 
OPOZORILA 
 Natančno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo. Če lupinico 

posodite/podarite drugim uporabnikom, obvezno priložite tudi navodila. Neupoštevanje 
teh navodil lahko ogrozi varnost vašega otroka. 

 Med nameščanjem izdelka sledite navodilom. Prepričajte se, da so vsi deli pravilno 
sestavljeni. Pri uporabi v vozilu se prepričajte, da lupinica ni zataknjena med sedeže 
avtomobila ali avtomobilska vrata. 

 Avtomobilski pas in varnostni pasovi lupinice morajo biti tesno pritrjeni in nastavljeni v 
skladu z otrokovo višino, pri tem pa pazite, da so pasovi lepo poravnani in ne z(a)viti. 

 Pas, ki gre preko otroškega pasu, je treba uporabljati pravilno. Prepričajte se, da pas 
pravilno zadržuje otrokovo medenico.  

 Po udarcu ali trku v avtomobilski nesreči je potrebno lupinico zamenjati z novo. 
 Lupinice ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi. Pregreta tkanina lupinice lahko opeče 

vašega otroka. 
 Otroka nikoli ne puščajte samega v lupinici. 
 Prtljaga in predmeti, ki lahko povzročijo poškodbe v primeru trka, morajo biti ustrezno 

spravljeni in zavarovani. 
 Modificirani in necertificirani izdelki so nevarni. Nevarni so tudi izdelki brez navodil 

proizvajalca.  
 Otroške lupinice/avtosedeži brez tkanine (prevleke) so prepovedani. Tkaninska prevleka 

ne sme biti iz drugih materialov, razen od priporočila proizvajalca. Prevleka vpliva na 
celotno zmogljivost sedeža. 

 
Za zaščito potnikov v avtomobilu morajo biti vsi predmeti dobro pritrjeni. Vsi potniki morajo 
biti pripeti z varnostnim pasom. Prepričajte se, da je lupinica vedno dobro pritrjena v 
avtomobilu, tudi če v njej ni otroka. 
 

NAVODILA, POVEZANA Z VOZILOM 
 
Z nameščanjem lupinice na sedeže avtomobila, ki so izdelani iz občutljivih materialov (usnje), 
lahko kasneje najdete znake uporabe. 
 

 
 



Lupinico je potrebno na avtomobilski sedež pravilno pritrditi z varnostnim pasom.  
Prepričajte se, da lupinica ni zataknjena med sedeže avtomobila ali avtomobilska vrata. 
 
Lupinica mora biti vedno pritrjena, tudi če v njej ni otroka. Nepritrjena lupinica v avtomobilu 
lahko poškoduje druge potnike. Preverite tudi druge predmete, da so pravilno pritrjeni. 
 
Ne dovolite otroku, da se igra z lupinico. Pred uporabo lupinice vedno preverite 
funkcionalnost varnostnih pasov. 
 

 
 
Neobvezno: uporablja se samo za sedež brez zračnih blazin (1d). 
 
Neobvezno: uporablja se samo za sedeže s 3-toćkovnim varnostnim pasom (1d). 
 
Lupinice ne uporabljajte na sedežih, ki so obrnjeni stran ali obrnjeni nazaj (1a, 1b). Lupinica 
se lahko uporablja samo na sedežih, obrnjenih naprej. Statistike kažejo, da so otroci varnejši 
na sedežih v zadnji vrsti (1c, 1d).  
 
Ne uporabljajte istega avtomobilskega pasu za otroka in za fiksiranje lupinice. 
 

SESTAVLJANJE IN UPORABA LUPINICE 
 
Nastavljanje ročaja (slika 1) in nivojev (slika 2) 
Pritisnite gumb za nastavitev ročaja na obeh straneh (slika 1A), premaknite točaj na želeno 
raven, dokler ne zaskoči (zaslišite ˝klik˝). Zvok označuje, da je ročaj nameščen v pravilen 
položaj.  
 
B - položaj za prenašanje lupinice 
C - položaj za zibanje 
D - položaj ravnotežja 
 
Uporaba blazin in strehice 
Blazine nudijo podporo in zaščito otrokove glave in hrbtenice; blazina lahko zmanjša 
raztezanje otrokovega pasu (slika 3). 
Strehica je zasnovana tako, da preprečuje neposredno sončno svetlobo. Lahko jo uporabite 



ali pa ne (slika 4). 
 
Nameščanje otroka 
Pritisnite gum za rahljanje pasov in izvlecite ramenske pasove (slika 5).  
Pritisnite rdeči gumb na centralni zaponki, da sprostite pasove. Pasove premaknite na stran 
(slika 6). 
Položite otroka v lupinico in ramenske pasove namestite čez otroška ramena (slika 7). Pasov 
ne zvijajte! 
Če želite zakleniti sistem pasov, jih namestite skupaj in vstavite v centralno zaponko, da 
zaslišite ˝klik˝ (slika 8). 
Pasove pritrdite v smeri puščice (slika 9). Med ramensko blazino in dojenčkom položite dva 
prsta; toliko mora ostati prostora. 
 
Nastavljanje varnostnih pasov 
Ko otrok raste, je treba sistem pasov prilagoditi na ustrezen položaj. Podaljšajte sistem pasov, 
nato odstranite ramenske pasove iz razdelilnika. Pasove nastavite iz reže F do G (slika 10). 
Pasovi so lahko malenkost nižje od otroških ramen (slika 11). 
 

NAMEŠČANJE LUPINICE 
 
Nameščanje lupinice z avtomobilskim pasom 
Najprej namestite otroka v lupinico, nato lupinico postavite na zadnji sedež (slika 12). Do 
konca izvlecite avtomobilski pas in ga potegnite čez otrokove noge, skozi modra vodila in ga 
zapnite (slika 13). Pazite, da pas ni zvit. 
 
Pas lepo napeljite čez vsa vodila (slika 14, 15). 
 
Držite lupinico iz zadnje strani in povlecite avtomobilski pas, da bo lupinica dobro pritrjena 
(slika 16). Prepričajte se, da je lupinica dobro in pravilno pritrjena. 
 
Ne nameščajte lupinice preblizu zaponke avtomobilskega pasu. Prav tako se prepričajte, da je 
pas nameščen čez vodila na lupinici (slika 17, 18). 
 
Nameščanje lupinice in isofix baza 
 
Isofix baza 
Podporno nogo povsem izvlecite navzven in jo namestite na avtomobilski sedež (slika 19). 
Pritisnite gumb za sprostitev isofixa in podporno nogo potisnite proti bazi, da isofix priključki 
˝izskočijo˝ ven (slika 20).  
Isofix priključke namestite na isofix sidrišča v vašem avtomobilu, dokler ne zaskočijo in 
zaslišite˝klik˝ (slika 21).  
Preverite indikator priključka isofix; zelena označuje zaklenjeno, ko je rdeča, se prepričajte, 
da so isofix priključki sproščeni iz isofix sidrišč in poskusite znova (slika 22). 
 
Lupinica in isofix baza 
Ko lupinico nameščate na bazo, jo poravnajte s štirimi pritrdilnimi mesti (slika 23 a, b, c, d). 
Ko zaslišite ˝klik˝, je lupinica pravilno nameščena na isofix. 



Malenkost premaknite/potisnite lupinico, da preverite, če je pravilno nameščena (slika 25). 
Preverite indikator; zelena označuje pravilno namestitev, rdeča pomeni, da je potrebna 
ponovna namestitev (slika 26). 
Pritisnite gumb na podporni nogi in jo potegnite navzdol, dokler se ne dotakne tal v 
avtomobilu (slika 27). Preverite indikator; če je obarvan zeleno, je namestitev pravilna, 
medtem ko rdeča barva pomeni ponovna namestitev podporne noge. 
 

LUPINICA IN SPROSTITEV ISOFIXA 
 
Pritisnite gumb za sprostitev lupinice iz isofix baze in jo dvignite (slika 28, 29).  
Stisnite gumb za sprostitev isofix baze, dokler ne zaslišite ˝klik˝ (slika 30). Isofix bazo 
potegnite iz isofix sidrišč v avtomobilu (slika 31).  
 

VZDRŽEVANJE 
 
 Prometna nesreča se lahko zgodi tudi pri nizki hitrosti avtomobila (npr. 10 km/uro). 

Takšne nesreče lahko povzročijo nevidno poškodbo lupinice/avtosedeža. Po prometni 
nesreči vedno zamenjajte otroški sedež/lupinico. 

 Redno preverjajte funkcionalnost lupinice in če vsi mehanizmi delujejo pravilno. 
 Da bi se izognili poškodbam, se prepričajte, da ni kakšen del lupinice/otroškega sedeža 

ostal ujet med avtomobilska vrata. 
 Prevleka lupinice je odstranljiva. Očistite jo lahko v topli vodi (manj kot 30°C) z blagim 

detergentom. Ne sušite v sušilnem stroju! 
 Plastične dele lupinice lahko očistite z blago milnico. Ne uporabljajte močnih detergentov. 
 Pasove in pritrdilne elemente lahko operete v blagi milnici. 
 Lupinice nikoli ne uporabljajte brez prevleke! 
 

ODSTRANJEVANJE PREVLEKE 
 
Y-pasove odstranite iz zaponke na zadnji strani lupinice, nato iz sprednje strani izvlecite oba 
ramenska pasova (slika 32).  
Odpnite tkanino na mestu, kjer je pritrjena na lupinico (slika 33). 
Sprostite strehico in elastike iz rež (slika 34).  
Odstranite plastični del vodila za pas (slika 35). 
Povlecite zgornji del nazaj, nato strehico potegnite navzgor (slika 36, 37). 
Sprostite prevleko najprej na robu in jo nato v celoti odstranite (slika 38, 39). 
 

NAMEŠČANJE PREVLEKE 
 
Namestite prevleko na lupinico in jo lepo popravite ob robovih (slika 40). 
Namestite strehico in jo lepo pritrdite pod zgornji del/rob (slika 41). 
Zapnite gumb, kjer se prevleka pritrdi na lupinico (slika 42). 
Elastike strehice namestite nazaj v reže (slika 43). 
Pritrdite plastične dele vodil za pasove (slika 44).  
Y-pasove na zadnji strani lupinice pritrdite nazaj na zaponko (slika 45).  
  
 



Proizvajalec: 
Ideo Group Spolka z.o.o. 
Al. Solidarnosci 117, lok. 815 
00-140 Warszawa, Polska 
Tel: +48 22 298 58 88 
E-mail: office@ideogroup.eu 
www.anexbaby.com 
 
 
Uvoznik: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva 22 
9220 Lendava 
Tel.+386 51 219 853 
info@trgovina-junior.si 
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