
NAVODILA ZA UPORABO 
 

AVTOSEDEŽ BE COOL NADO ISOFIX 
 

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo 
uporabo! 
 
Skupina: 0+1 
Teža: 0-18 kg 
 

OPOZORILA 
 Ta otroški sedež je bil odobren v skladu s Pravilnikom št. 129 za otroke med višino 40 cm 

in 105 cm. 

 Sedeža ne uporabljajte v smeri vožnje, dokler ni otrok star 15 mesecev. 

 Priporočeno je, da sedež uporabljate v nasproti smeri vožnje, kolikor dolgo je le možno. 

 Otroka nikoli ne pustite samega, brez nadzora. 

 Kadar otroški sedež nameščate v smeri vožnje, je potrebno sprednji sedež potisniti čim 
dlje naprej. 

 Pozorno preberite navodila! Nepravilna namestitev otroškega sedeža lahko ogrozi varnost 
vašega otroka. V primeru nepravilne namestitve prodajalec/proizvajalec ne prevzemata 
odgovornosti.  

 Sedež je vključen v kategorijo i-Size, opredeljeno v Pravilniku ZN 129 in se lahko namesti v 
vsa vozila, oddobrena za uporabo i-Size, v skladu s Pravilnikom 16. Sedež lahko namestite 
v vozila, navedena v tem priročniku. 

 Preverite tudi v priročniku vašega vozila, ali lahko namestite ta otroški sedež. 

 Sedež zaščitite pred direktno sončno toploto; plastični in kovinski deli se lahko pregrejejo 
in opečejo otroka. 

 Sedež zaščitite pred korozivnimi tekočinami, barvami in topili, da ne poškodujete izdelka. 

 Otroški sedež morate v primeru avtomobilske nesreče zamenjati, tudi če ni vidnih znakov 
poškodb. Poškodbe so lahko nevidne in lahko vplivajo na varnost vašega otroka.  

 Kadar se odpravljate na daljšo pot, se večkrat ustavite in vzamite otroka iz sedeža. 
Priporočljivo je, da si vsaki 2 uri vzamete odmor. 

 Vedno se prepričajte, da je podporna noga isofixa na tleh avtomobila in da so varnostni 
pasovi za otroka v pravi poziciji (ne smejo biti zaviti).  

 Oblazinjeni del sedeža je bistveni del otroškega sedeža. Brez oddobritve proizvajalca ga 
ne smete zamenjati. 

 Ne spreminjajte/dodajajte/odvzemajte nobenih komponent na otroškem sedežu. 

 Pri nameščanju sedeža pozorno sledite navodilom. 

 V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na proizvajalca. 
 
 
 



1. Ročica za nastavitev vzglavja 9. Isofix 

2. Vzglavje 10. Gumb za sprostitev isofixa 

3. Stranski zaščitni sistem 11. Drsni gumb za isofix 

4. Oblazinjeni del 12. Zaslon 

5. 5-točkovni varnostni pas 13. Baterije 

6. Regulator napestosti varnostnih pasov 14. Podporna noga 

7. Gumb za spuščanje (nastavitev položaja) 15. Gumb za prilagoditev podporne noge 

8. Gumb za rotacijo 16. Blažilnik za ustavitev podporne noge 

 
 

1. Namestitev otroškega sedeža 
 
Za namestitev otroškega sedeža sledite naslednjim navodilom: 
1a. Raztegnite podporno nogo (14), dokler ni v vertikalnem položaju, kot je prikazano. 
1b. Premaknite gumb (11), da potisnete isofix (9) nazaj, tako da popolnoma raztegnete konektor. 
1c. Konektorje vodite proti nastavkom za isofix v vašem vozilu, dokler ne zaskočijo (slišati morate 
klik), indikator pa se mora spremeniti iz rdeče barve v zeleno na obeh straneh baze/podstavka. 
1d. Otroški sedež premaknite nazaj in naslon sedeža pritisnite na sedež vozila. Nato potegnite 
sedež proti sebi, da preverite, ali je pravilno nameščen. 
1e. Stisnite gumb (15), da nastavite višino podporne noge (14), dokler ni trdno v stiku s tlemi 
avtomobila. Ne sme se pritrditi na vrh kakršnegakoli predala. Podporna noga mora biti 
nameščena pod 90-stopinjskim kotom glede na avtosedež. 
1f. Zaslon (12) vizualno in zvočno prikazuje, ali je sedež pravilno nameščen. Ko ste z namestitvijo 
končali, preverite, da se na zaslonu prikaže besedica OK. 
Vizualni indikatorji kažejo, ali so konektorji odprti ali zaprti. Morda je konektor zaprt, pa ni 
priključen na sidrišče isofix-a. Prosimo, preverite, da so konektorji pravilno nameščeni v sidrišča, 
tako, da poskušate potegniti sedež iz sidrišč. 
Za demontažo otroškega sedeža sledite istim korakom v obratnem vrstnem redu.  
1g. Premaknite gumb (11), da odprete konektor in ga sprostite s sidrišča.  
 

2. Uporaba O3 v vzvratnem ali naprej obrnjenem položaju 
 
Namestitev sedeža v vzvratni položaj (nasprotni smeri vožnje), od 40 cm do 105 cm 
2a. Stisnite gumb (8) in obrnite sedež. 
2b. Obrnite sedež, dokler se ne zaskoči v položaju, ki omogoča nameščanje otroka v sedež (ta 
položaj mora biti pravokotno na položaj v smeri vožnje). 
2c. Stisnite gumb (8) in sedež obrnite v položaj v nasprotni smeri vožnje. Pomembno je, da se 
sedež zaskoči v položaj; na zaslonu (12) se vam prikaže, če je vse ok. 
OPOZORILO! Nikoli ne nameščajte otroškega sedeža na sedežu vozila, ki je opremljen z zračno 
blazino (airbag-om). 



Uporaba blazinice/oblazinjenega dela 
Vložek (4) je namenjen uporabi pri novorojenčkih, da jim omogoči večje udobje in stabilnost ter 
jim ponudi bolj raztegnjen položaj in preprečuje padanje glave naprej. Blazinica je namenjena 
uporabi do 5,5 kg otrokove teže. 
 
Namestitev sedeža v naprej obrnjenem položaju, od 75 cm do 105 cm 
2a. Stisnite gumb (8) in obrnite sedež.  
2b. Obrnite sedež, dokler se ne zaskoči v položaju, ki omogoča nameščanje otroka v sedež (ta 
položaj mora biti pravokotno na položaj v smeri vožnje). 
2d. Stisnite gumb (8) in sedež obrnite v položaj v smeri vožnje. 
Pomembno je, da se sedež zaskoči v položaj; na zaslonu (12) se vam prikaže, če je vse ok. 

 

3. Namestitev otroka v avtosedež 
 
Ta otroški sedež ponuja enostaven način nameščanja otroka v sedež. 
3a. Sedež obrnite v položaj za nameščanje otroka (2b) in odprite sponko varnostnih pasov (5). 
Pasove pomaknite malo na stran in namestite otroka v sedež. 
3b. Pasove pravilno namestite čez otroka in jih zapnite v sponki. 
3c. Za nastavitev vzglavja (2) potegnite ročico (1) navzgor. Vzglavje mora biti nastavljeno v 
pravilno pozicijo; to pomeni, da mora biti ramenski pas približno 1cm nad otroškimi rameni. 
3d. Pasove je treba zategniti; potegnite za regulator napetosti (6); čisto se morajo prilegati 
otroškemu telesu. 
3f. Ko je otrok pravilno nameščen v sedež, lahko spreminjate naklon sedeža - pritisnete gumb (7). 
 
Jemanje otroka iz otroškega sedeža 
Sedež obrnite v položaj za nameščanje otroka (2b). 
3e. Najprej sprostite varnostne pasove s pritiskom na gumb. 
3a. Odpnite sponko varnostnih pasov iz vzamite otroka iz sedeža. 
Prepričajte se, da otroka jemljete iz avtomobila na strani ceste, kjer je pločnik. 
Opozorilo! Pasovi nikoli ne smejo biti zviti. Varnostni pasovi se morajo tesno prilegati otroškemu 
telesu in morajo biti pravilno zapeti.  
 

Delovanje zaslona 
Indikatorji na zaslonu kažejo, ali je otroški sedež pravilno nameščen; prav tako pa pomagajo 
namestiti sedež po pravilnem zaporedju korakov. 
1f. Zaslon preverja naslednje točke: 
VRTLJIVOST SEDEŽA 
Sedež ima 2 možni poziciji - smer vožnje in nasprotna smer vožnje in 2 možni namestitvi - stran 
potnika ali stran voznika.  
Položaji namestitve niso primerni za uporabo med potovanjem, zato bo na zaslonu prikazalo, da 
je položaj napačem, prikazal se bo X. 
ISOFIX KONEKTORJI 
Sedež je opremljen z 2 konektorjema. Zaslon bo pokazal, ali so konektorji pravilno nameščeni. 



INDIKATOR PODPORNE NOGE 
Ta simbol pokaže, da je podporna noga pravilno nameščena in je fiksirana na tleh avtomobila.  
Če vsi indikatorji pokažejo , se bo izpisal OK, ki potrjuje, da je vse nameščeno pravilno. 
MENJAVA BATERIJ 
Namestitveni sistem (13) za menjavo baterij se nahaja na spodnji strani sedežne enote.  
Uporabljajo se 2x LR6 AA 1.5v baterije. Zamenjajte jih takrat, ko se na zaslonu prikaže opozorilo 
za menjavo. 
 

Vzdrževanje 
 

Namestitev/odstranjevanje prevleke 
Prevleka je lahko snemljiva. Na sprednji strani sta dve pritrdilni ročki. Prevleko nežno snamite iz 
sedeža.  
Na straneh prevleke so plastični deli; povlecite jih in nežno odstranite prevleko.  
Za namestitev prevleke na sedež sledite istim navodilom v obratnem vrstnem redu. 
 

Čiščenje 
Prevleka je pralna, perete jo lahko v pralnem stroju na maksimalni temperaturi 30 stopinj in 
uporabite lahko nežni detergent. Sledite navodilom, ki se nahajajo na sami prevleki. Prevleke ne 
smete sušiti v sušilnem stroju, saj lahko poškodujete tkanino. 
Ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi. Ko otroškega sedeža ne uporabljate, ga shranite ali 
pokrijte. 
Plastični deli se lahko očistijo z vlažno krpo in blagim detergentom. 
 

Priporočila 
Pozorno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo. Vedno jih shranite na mesto, kjer 
morajo biti (spodnja stran sedeža). 
Ko se odpravljate na pot, se prepričajte, da je vsa dodatna prtljaga, ki se nahaja zraven otroka, 
primerno zaščitena in zavarovana, da ne poškoduje vašega otroka. 
 
 
PROIZVAJALEC:       PRODAJALEC: 
Mercaders, 34       AR-AL NET d.o.o. 
Pol. Industrial Riera de Caldes     Kranjčeva ulica 22 
08184 Palau-Solita i Plegamans - Barcelona   9220 Lendava 
Tlf.: +34 93 703 18 00      051 219 853 
Fax.: +34 93 703 18 04      www.trgovina-junior.si   

www.babybecool.es      info@trgovina-junior.si   
info@babybecool.es 
exportbabybecool.es       
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