Pro skupiny 2+3 Sparco F700i
NÁVOD K POUŽITÍ

ECE R44/04

Skupina 2+3

15-36
kgs

CZ

Sparco F700i pro skupiny 2+3
1. Děkujeme vám za nákup naší dětské
autosedačky.
2. Pokud máte k dětské autosedačce připomínky,
chcete vyměnit nějaké příslušenství nebo
potřebujete pomoci, kontaktujte oddělení služeb
zákazníkům.
3. Dětskou autosedačku lze používat pouze na
automobilových sedadlech s tříbodovými
bezpečnostními pásy, které vyhovují předpisu
ECE R16 nebo ekvivalentnímu standardu.
4. Tento návod vždy uschovejte spolu s dětskou
autosedačkou.
5. Doporučujeme tento návod uložit do kapsy v
opěradle dětské autosedačky.
6. Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
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Bezpečnostní upozornění:

CZ

UPOZORNĚNÍ!
Neupevňujte dětskou autosedačku na sedadlo s airbagem,
protože airbag může při nárazu dítě zranit. Doporučujeme
používat dětskou autosedačku jen na zadních sedadlech, a to
i v případě, že místní předpisy povolují upevnění na sedadlo
spolujezdce.

UPOZORNĚNÍ!
Nastudujte si místní předpisy, které se mohou v různých
zemích lišit. Informaci o tom, zda lze dětskou sedačku
upevnit na sedadlo spolujezdce, najdete v návodu k obsluze
vašeho automobilu. Neupevňujte dětskou sedačku na
sedadlo s airbagem, protože airbag může při nárazu dítě
zranit.

U POZO RNĚNÍ!
Přezka se nesmí dostat do styku s olejem či mastnotou,
mohlo by dojít k selhání a následným škodám. Před použitím
vyzkoušejte funkci a odstraňte drobky a jiné nečistoty, které
mohly do přezky spadnout.

U POZO RNĚNÍ!
Nepoužívejte jiné body přenášející zatížení než ty, které jsou
popsány v tomto návodu a označené na dětském zádržném
systému.
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U P O ZORNĚNÍ!
Nikdy nepoužívejte dětskou autosedačku bez
opěradla, protože v takovém případě nemůže
poskytnout během srážky maximální ochranu.

U P O ZORNĚNÍ!
Toxické čisticí prostředky mohou způsobit
onemocnění. Potah dětské sedačky nebělte,
nežehlete, neperte v pračce a nesušte ve válcové
sušičce. Tyto postupy vedou k poškození potahu,
který je pak potřeba vyměnit.

U P O ZORNĚNÍ!
Nutnou podmínkou ochrany vašeho dítěte je řádné
seřízení bezpečnostních pásů. Mezi dítětem a
bezpečnostním pásem má být mezera na šířku
prstu.

U P O ZORNĚNÍ!
Držák bezpečnostního pásu automobilu nesmí být
umístěn nad úrovní vodítka břišního pásu dětské
autosedačky. Pokud tomu tak není, zkuste upevnit
dětskou sedačku na jiné sedadlo. V případě
pochybností se obraťte na servis prodejce.
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Obecné informace týkající se bezpečnosti

CZ

Tento návod vždy uschovejte spolu s dětskou
autosedačkou, abyste jej měli v budoucnu snadno
po ruce. Nerespektování uvedených pokynů může
ohrozit bezpečnost vašeho dítěte.
Po umístění a upevnění dětské autosedačky nesmí
být za jízdy pod pohyblivým sedadlem, dveřmi či
mezi nimi sevřen žádný předmět.
Po dopravní nehodě dětskou autosedačku vyměňte,
protože mohlo dojít k poškození, které nemusí být
vždy patrné.
Dětskou autosedačku neupravujte ani k ní
neupevňujte další díly bez souhlasu výrobce nebo
kompetentního schvalovacího orgánu. Nerespektování tohoto pokynu vede ke ztrátě záruky.
Chraňte dětskou autosedačku před přímým
slunečním světlem, např. zakrytím. Vysoká teplota
autosedačky by mohla dítěti ublížit.
Nenechávejte dítě v autosedačce bez dozoru.
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Zajistěte, aby v automobilu nebyla žádná volná
zavazadla či předměty, které by v případě srážky
mohly zranit cestující.
Všechny volné předměty řádně zajistěte proti
pohybu, aby nemohlo dojít k zranění ostatních
cestujících.
Nepoužívejte dětskou autosedačku bez potahu.
Nepoužívejte jiné potahy než ty, které jsou
doporučeny výrobcem. Nerespektování tohoto
pokynu může snížit úroveň ochrany, kterou dětská
autosedačka poskytuje.
Při upevnění dětské autosedačky vždy zajistěte
řádné zapnutí bezpečnostních pásů automobilu.
Zajistěte sedačku pomocí pásů, i když v ní nesedí
dítě. Volná autosedačka by v případě srážky
mohla způsobit zranění.
Před použitím zkontrolujte, zda do přezky
nespadly drobky nebo jiné nečistoty, které by
mohly narušit funkci přezky.
Některé části dětské autosedačky je třeba po
několika letech použití vyměnit kvůli opotřebení.
Při potřebě výměny těchto částí se obraťte na
naše oddělení služeb zákazníkům.
Při použití v zimě dbejte, aby oděv dítěte neovlivnil
správné napnutí bezpečnostního pásu automobilu
nebo vlastních popruhů dětské autosedačky.
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Použití dětské autosedačky SPARCO

CZ

Před použitím se seznamte se správným postupem
upevnění dětské autosedačky.
Seznamte se také s prvky a funkcemi dětské
autosedačky, které zajišťují řádné upevnění.
Přečtěte si důkladně tento návod, protože jedině
tak lze zaručit správné použití dětské autosedačky.
Občas si znovu přečtěte bezpečnostní upozornění.
Před použitím dětské autosedačky v automobilu ji
připravte pro své dítě, např. nastavte správně
bezpečnostní pásy.
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DŮLEŽITÉ!
Upevnění je možné pouze ve směru
jízdy. Nedoporučujeme používat
autosedačku F700i na sedadle
spolujezdce s čelním airbagem.
Upevnění ve směru jízdy:

Poloha v automobilu:

Upevnění je možné
pouze ve směru jízdy.

Možné polohy jsou
označeny zeleně – jen
s tříbodovými pásy.
Doporučená poloha je
na zadních sedadlech.

Autosedačky z druhé ruky
Dětské autosedačky nekupujte z druhé ruky a
neprodávejte dále.
Bylo zjištěno, že mnoho autosedaček z druhé ruky je
nebezpečných.
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Evropská norma ECE R44 04
Skupina Hmotnost
Skupina
15-25kg
2

Věk
3-7 let

Skupina 22-36kg 6-12 let
3

Orientace

CZ
Upevnění dítěte

Ve směru jízdy

Bezp. pás
automobilu
(tříbodový)

Ve směru jízdy

Bezp. pás
automobilu
(tříbodový)

DŮLEŽITÉ: Pásy
Autosedačku Sparco F700i lze
používat pouze s tříbodovými pásy,
které vyhovují předpisu UN/ECE č. 16
nebo ekvivalentnímu standardu.

Ramenní pás
Břišní pás

Toto je tříbodový pás

Toto je dvoubodový pás
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Příprava k montáži nejdůležitějších částí
Opěrka hlavy

Loketní opěrka
Odjištění stabilizačních
úchytů/spací polohy
Tlačítko pro seřízení výšky opěrky hlavy
Vodítko ramenního pásu
Korpus
Vodítko břišního pásu Blok
Spací polohy

Návod k obsluze
Tlačítko pro uvolnění úchytů
Stabilizační úchyty
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Příprava stabilizačních úchytů

CZ

Zatažením odjistěte (1) a současně vytáhněte a
uvolněte blok úchytů (2).

Otočte úchyty do správné polohy.

11

Upevnění do automobilu
V případě modelu se
stabilizačními úchyty
zapněte oba úchyty do
držáků na sedadle
automobilu.
Při správném zapnutí
zazní dvě „cvaknutí“ a
objeví se zelené značky.
Cvaknutí

Protáhněte ramenní
pás vodítkem a břišní
pás pod loketní
opěrkou.

neobsazená autosedačka Sparco F700i musí
být upevněna tříbodovým pásem.
Vždy zajistěte zavazadla a jiné předměty proti
pohybu.
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CZ

Usaďte dítě do autosedačky.

Zapněte pás do
přezky. Musí zaznít
zřetelné „cvaknutí“.

Cvaknutí

Dítě musí sedět v nejbezpečnější možné pozici (viz
další stránka).
Ujistěte se, že pásy nejsou zkroucené.
Břišní pás musí obepínat boky.
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Nastavte správnou
výšku autosedačky
Sparco F700i tak, že
stisknete tlačítko pro
seřízení a posunete
opěrku hlavy.
V tomto bodě můžete zjistit, zda je Sparco
F700i kompatibilní se systémem ISOFIX ve
vašem automobilu. Úchyty lze snadno
odklopit. Poté bude sedačka kompatibilní i
s automobily, které nejsou systémem
ISOFIX vybaveny.

Kontrola správné pozice

Hlavová opěrka
a opěradlo jsou
příliš vysoko.
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Hlavová
opěrka a
opěradlo
jsou příliš
nízko.

Hlavová opěrka
i opěradlo jsou
ve správné
výšce.

Správné vedení pásu

CZ

Přesvědčte se, že je pás veden v zeleném pásmu.

Přesvědčte se, že jak ramenní, tak i břišní pás
procházejí příslušnými vodítky.
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Spací poloha

Zatažením odjistěte (1) a současně zatáhněte a uvolněte
blok spací polohy (2).

Normální poloha
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Spací poloha

Vytažení sedačky Sparco F700i z automobilu

CZ

Vytáhněte pás z vodítek.

Model se stabilizačními
úchyty:
Stiskněte uvolňovací
tlačítka na úchytech; musí
zaznít „cvaknutí“.

Cvaknutí

Vytáhněte
autosedačku.
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Sejmutí a opětovné nasazení potahu
Potah je bezpečnostní prvek. Nepoužívejte
proto sedačku Sparco F700i bez něj.

Sejmutí potahu
1. Stáhněte spodní část potahu a
odpojte ji od suchého zipu.

2. Stáhněte horní část
potahu. Začněte v místě
označeném šipkou.

3. Sejměte celý
potah a poté
odpojte gumičky
od upevněných
knoflíků.
4. Stáhněte gumičky.
Začněte přitom nahoře.
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Opětovné nasazení potahu

CZ

Při nasazování potahu postupujte v obráceném pořadí než
při snímání.
Při praní potahu autosedačky Sparco F700i
dodržujte pokyny (uvedené na vnitřní
straně potahu).

Čištění autosedačky Sparco F700i

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Ty mohou
poškodit konstrukční materiály autosedačky Sparco F700i.
Čistěte pouze ručně slabým roztokem mýdla ve vodě.

Po dopravní nehodě

Po dopravní nehodě je třeba vyměnit bezpečnostní pásy i
autosedačku Sparco F700i. I když na první pohled vypadají
nepoškozené, autosedačka Sparco F700i a bezpečnostní
pásy by při další nehodě nemusely poskytnout dítěti řádnou
ochranu.
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UPOZORNĚNÍ
1. Toto je „univerzální“ dětský zádržný systém. Je
schválený podle nařízení č. 44.04 v platném znění
pro všeobecné použití v automobilech a je vhodný
pro většinu, ale ne pro všechna automobilová
sedadla.
2. Správné upevnění je pravděpodobné zejména ve
vozech, k jejich výrobce v návodu uvádí, že vůz je
vhodný pro „univerzální“ dětský zádržný systém
této věkové skupiny.
3. Tento dětský zádržný systém byl klasifikován
jako „univerzální“ v přísnějších podmínkách než
starší konstrukce, které toto označení nenesou.
4. V případě pochybností se poraďte s výrobcem či
prodejcem dětského zádržného systému.
5. Systém je vhodný pouze pro schválená vozidla
vybavená tříbodovými bezpečnostními pásy, které
vyhovují předpisu UN/ECE č. 16 nebo ekvivalentnímu standardu.
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