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PREGLED PROIZVODA

76cm-150cm

Sperling-Fix i-Size
KORISNIČKI PRIRUČNIK
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15 mjeseci - 12 godina
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≤18 kg
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UNECE odredba br. R129

14
23

1

15
16

2

3

22

10

4

9

19

7

5103033 18/10

Proizvedeno u Njemačkoj

OPASNOST Koristite na stražnjem sjedištu: Pomaknite prednje
sjedište dovoljno daleko da dječja stopala ne mogu dosegnuti naslon
prednjeg sjedišta jer je tako sigurnije.
UPOZORENJE Grubi predmeti i plastični dijelovi za Sperling-Fix i-Size
će tako biti locirani i tako da ne mogu, tijekom svakodnevne uporabe
vozila, biti uhvaćeni i pokretno sjedište ili u vrata vozila.

Sjedišta za koja pričvršćavate sjedalicu mogu biti
istrošena i pocijepana. Kako bi se to izbjeglo, mogu se koristiti zaštitni
dijelovi automobila.
OPASNOST Neka svi putnici budu informirani o tome kako

1. Vodilica za pojas za ramena

7. Podešivač za pojas s pet točki

13. Ručka za podešavanje naslona za glavu

19. Baza sjedišta

2. Jastučić za prsa

8. Ručka za podešavanje podupirača

14. Top Tether

20. Vodič za umetanje ISOFIX-a

3. Kopča za pojas s pet točki

9. Ručka za podešavanje pojasa

15. Odjeljak za korisnički priručnik

21. Točke sidrenja ISOFix-a (automobil)

4. Vodilica za pojas za trbuh

10. Jastučić sjedišta

16. Podešivač Top Tether-a

22. Naslon za leđa

5. ISOFIX indikator

11. Pojas s pet točki

17. Kuka Top Tether-a

23. Ugrađena bočna zaštita od udarca

6. ISOFIX ručica za otpuštanje

12. Umetak za malu djecu

18. ISOFIX konektor

24. Naslon za glavu

AVOVA Sperling-Fix i-Size se može postaviti s licem prema naprijed
zaključavanjem ISOFIX konektora ⑱ na točke sidrenja ISOFIX 21 i
pričvršćujući Top Tether ⑭ na točku sidrenja Top Tether-a vozila. Той е
съвместим с универсалните места за сядане в автомобилите. прочетете
ръководството за Вашия автомобил.
20

21

1. Pričvrstite vodilice za umetanje
ISOFIX ⑳ za ISOFIX točke sidrenja
vozila 21 .

UPOZORENJE UPOZORENJE označava opasnu situaciju koja bi, u slučaju da ju
ne izbjegnete, mogla izazvati opasne ozljede ili smrt.

OPASNOST AVOVA Sperling-Fix i-Size je odobren za visinu od 76 cm
do 150 cm u smjeru prema naprijed.
OPASNOST AVOVA Sperling-Fix i-Size se može koristiti samo u
vozilima koja posjeduju ISOFIX točke sidrenja 21 i Top Tether točku
sidrenja za djecu između 76 i 100 cm visine.

20
21

OPREZ

vozilima. Za odgovarajuće položaje u svom vozilu, molimo pročitajte
priručnik za svoje vozilo.
OPASNOST Nikada dijete ne ostavljajte bez nadzora u sjedalici.

OPĆE SIGURNOSNE INFORMACIJE

8
5
6

OPASNOST OPASNOST označava opasnu situaciju koja će, ako ju ne
izbjegnete, izazivati opasne ozljede ili smrt.

OPREZ
OPREZ označava opasnu situaciju koja bi, u slučaju da ju ne
izbjegnete, mogla izazvati manju ili srednje tešku ozljedu.
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OPASNOST Koristite samo pojas s 5 točki ⑪ kako biste osigurali
dijete koje je niže od 100 cm. Kada dijete doraste i preraste 100 cm,
morate koristiti pojas s tri točke za vozilo.
OPASNOST U slučajevima kada je dijete više od 150 cm ili djetetova

ramena prelaze najviši položaj vodilice ① za remen za ramena, za to
se dijete mora koristiti sjedalica koja odgovara njegovoj visini, a to bi
čak moglo biti i sjedište vozila.

3. Podesite položaj sjedalice i uključite
oba konektora ISOFIX sjedalice ⑱ na
ISOFIX točke sidrenja vozila 21 uz pomoć
točaka za sidrenje ISOFIX u vozilu ⑳ .
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5. Držite gumb na podešivaču Top
Tether-a ⑯ . Povucite tether na kraju
kuke kako biste dobili željenu duljinu
Top Tether-a.

Uvjerite se da su prtljaga ili drugi predmeti ispravno
osigurani. Neosigurana prtljaga može teško ozlijediti dijete kao i
odrasle osobe u slučaju nesreće.

OPREZ

Nemojte koristiti bilo kakve agresivno proizvode za
čišćenje koji mogu oštetiti građevinski materijal sjedalice za dijete.

OPREZ

Predlaže se koristiti vodilice za ubacivanje ISOFIX kao
pomoć pri instaliranju. Ovo pomaže spriječiti oštećenja sjedišta vozila.
Ako se sjedište vozila može saviti, uklonite vodilice za umetanje ISOFIX
prije savijanja.

OPASNOST AVOVA savjetuje da dječja sjedišta ne treba kupovati ili
prodavati kao polovna.
OPASNOST Dječju sjedalicu NEMOJTE koristiti dulje od 12 godina.
Zbog starenja, kvaliteta materijala se može mijenjati.

6
14

UPOZORENJE

NEMOJTE koristiti doma. Nije dizajnirano za uporabu
doma i smije se koristiti samo u vozilu.
OPASNOST Ako niste sigurni što da radite, pitajte proizvođača ili
prodavatelja sjedalice.

3

18

POSTAVLJANJE

PRIPREMA

Uklonite naslon za glavu sjedišta ili ga pomaknite na najviši položaj
tako da neće smetati naslonu za glavu sjedalice 24 koja je u najvišem
položaju.
OPASNOST Molimo uvjerite se da je sjedište vozila koje ima
instaliranu dječju sjedalicu u položaju prema gore ako se sjedište vozila
može nageti.

6

2. Postavite Sperling-Fix i-Size na
odgovarajuće sjedište vozila,
ostavljajući dovoljno prostora između
sjedalice i naslona sjedišta vozila.
Stavite Top Tether ⑭ na naslon
sjedišta vozila. Gurnite jednu od ručica
za otpuštanje ISOFIX ⑥ dok ne čujete
jasan zvuk „klik“. Zatim pustite ručku
nazad u njen originalni položaj i gurnite
ručku ponovo dok se ISOFIX konektor
⑱ produlji. Ponovite radnje na drugoj
ručici za otpuštanje ISOFIX kako bi se
do kraja produljio drugi ISOFIX
konektor.

OPASNOST Nikada dijete ili sjedalicu nemojte osiguravati remenom
s dvije točke jer to može uzrokovati povrede ili smrt u slučaju nesreće.
UPOZORENJE TDječja sjedalica uvijek mora biti osigurana kada je u

vozilu, čak i kada nema djeteta u njoj, koristeći ISOFIX točke sidrenja 21
i Top Tether točku sidrenja ili pojas s tri točke za vozilo.
UPOZORENJE Dječja sjedalica se treba redovito provjeravati kako bi se

osiguralo da svi dijelovi rade i da nisu oštećeni.
OPASNOST Molimo da dječju sjedalicu bacite u slučaju bilo kakve nesreće
jer sjedalica može biti oštećena čak i ako oštećenje nije odmah vidljivo.
OPASNOST Nemojte koristiti maziva niti na bilo koji način mijenjati
Sperling-Fix i-Size jer ovo može ozbiljno ugroziti sigurnost vašeg djeteta.
UPOZORENJE Molimo da dječju sjedalicu ne stavljate na izravno

sunčevo svjetlo. Pod intenzivnim izravnim sunčevim svjetlom, dječja
sjedalica ili neki njeni dijelovi mogu se pregrijati što može povrijediti
dijete.

OPASNOST Uvjerite se da naslon sjedalice za dijete 22 dodiruje naslon
sjedišta vozila i da naslon za glavu sjedišta vozila ne gura sjedalicu za dijete
dalje od naslona sjedišta vozila. Naslon za glavu sjedišta možete podesiti ili
čak ukloniti.
OPASNOST Uvjerite se da i ISOFIX indikatori ⑤ i podešivač Top Tether

⑯ pokazuju zelene znakove nakon postavljanja.

20

4

21 18

osloboditi dijete za slučaj nesreće.
UPOZORENJE

OPASNOST Umetak za malu djecu ⑫ sadrži pjenu koja apsorbira
udarce I koja se mora kosrititi do dobi djeteta od 2 godine. Od 2 godine
pa nadalje, dozvoljeno je ukloniti umetak za malu djecu. Navlaka
naslona za glavu sadrži dodatnu pjenu za apsorbiranje udaraca na obje
strane. Ova pjena se mora koristiti do starosti djeteta od 4 godine. Kada
dijete napuni 4 godine pa nadalje, dozvoljeno je ukloniti ovu pjenu iz
navlake naslona za glavu.
OPASNOST Sperling-Fix i-Size je odobren za visinu od 100 cm do
150 cm bez uporabe ISOFIX konektora ⑱ i Top Tether-a ⑭ u
vozilima. AVOVA strogo preporuča uporabu ISOFIX-a i Top Tether-a kad
god je to moguće, za najveću sigurnost.
OPASNOST Kompatibilan je s univerzalnim položajima za sjedenje u

U ovom priručniku se koriste sljedeći simboli:

17
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HR

UVOD

Hvala što ste odabrali AVOVA Sperling-Fix i-Size kako biste osigurali
siguran boravak djeteta. Sjedalica je dizajnirana, testirana i certiﬁcirana
sukladno zahtjevima Unaprjeđenih sustava za držanje djece (UNECE R129).
Pečat odobrenja E (u krugu) i broj odobrenja nalaze se na narančastoj
oznaci odobrenja (naljepnica na dječjem sjedištu). Sjedište je
dizajnirano za dijete visine 76-150cm, približno 15 mjeseci - 12 godina.
Kada se koristi za dijete visine između 135 i 150 cm Sperling-Fix i-Size
možda neće odgovarati svim vozilima zbog niskog položaja krova vozila
na strani odabranog položaja postavljanja.
Važno je da pročitate korisnički priručnik PRIJE postavljanja sjedišta.
Neispravno postavljanje i/ili loša uporaba sjedišta može vaše dijete
dovesti u opasnost. Ovaj korisnički priručnik bi se trebao čuvati pri suci,
u odjeljku za korisnički priručnik sjedalice ⑮ u bilo koje vrijeme.

OPASNOST Zvučni „klikovi“ se trebaju

Klik!

6. Povežite na kuku Top Tether-a ⑰
na točku sidrenja Top Tether-a u vozilu.
Točka sidrenja Top Tether-a u vašem
vozilu nalazi se u jednom od položaja
prikazanih na slici lijevo. Ako niste sigurni,
pročitajte priručnik za vaše vozilo.

17

čuti kada ISOFIX konektori uključe točke
sidrenja u vozilu uspješno. Provjerite i
uvjerite se da su zeleni znakovi vidljivi na
oba ISOFIX indikatora ⑤ .

PODEŠAVANJE PODUPIRAČA
8

14

podupirača. U nekim vozilima može biti
potrebno otpustiti Top Tether ⑭ prije
podešavanja položaja podupirača i molimo
nemojte zaboraviti ponovo stegnuti Top Tether
nakon podešavanja položaja podupirača. Za
podešavanje položaja podupirača, držite ručku
za podešavanje podupirača ⑧ na gore i

OPASNOST Top Tether točka uvijek
ima znak poput donjeg:

5

AVOVA Sperling-Fix i-Size ima 3 položaja

povucite jastuk sjedišta guranjem i
4. Gurnite sjedalicu za dijete čvrsto
prema naslonu sjedišta vozila što više
unazad dok se ne uklopi u naslon sjedišta
vozila.
OPASNOST Provjerite ide li remen za
ramena ⑮ preko ključne kosti vašeg
djeteta a ne preko njegovog/njenog
vrata.

7. Povucite otpušteni kraj Top Tether-a
⑭ kako biste ga zategnuli.

16
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OPASNOST Zeleni indikator bi trebao
biti vidljiv na podešivaču Top Tether-a
⑯ kada je Top Tether ispravno
zategnut.

8

povlačenjem nazad i naprijed naspram baze
sjedišta kako biste dosegli željeni položaj
podupirača. Zatim pustite ručku za
podešavanje podupirača kako biste osigurali da
je položaj povlačenja pozitivno postavljen.

OPASNOST Uvijek otpustite Top Tether ⑭ pritiščući i držeći gumb
podešivača Top Tether-a ⑯ i povlačeči Top Tether sa kraja ručke. Nakon što
se podupirač podesi na željeni položaj, stegnite Top Tether povlačeći Top
Tether s otpuštenog kraja.

5

POSTAVLJANJE DJETETA

PODESITE NASLON ZA GLAVU PRIJE OSIGURAVANJA
DJETETA
24
1

A. OSIGURAVANJE DJETETA S POJASOM S PET TOČKI.

1. Stavite dijete u sjedalicu.
2. Naslon za glavu 24 se podešava do
razine gdje je vodilica remena za ramena
① točno iznad ramena djeteta.

26

1. Držite pritisnutim gumb za
podešavanje pojasa ⑨ i povucite pojas
za ramena 26 prema sebi koliko je
moguće. Povucite pojas za ramena ispod
jastučića za prsa kako je prikazano.

5. Povucite podešivač pojasa s pet točki
⑦ dok pojas čvrsto ne osigura vaše
dijete.
OPASNOST Molimo provjerite

7

nakon stezanja je li neka od traka
pojasa uvrnuta.
6. Na kraju povucite oba jastučića za
glavu na dolje do kraja.

9

24

3. Radite s ručkom za podešavanje naslona
za glavu i držite ju ⑬ na zadnjoj strani
naslona za glavu čime se naslon za glavu
otključava.
4. Dok držite ručku za podešavanje
naslona za glavu ⑬ , pomaknite otključani
naslon za glavu 24 na željenu visinu.
Pustite ručku za zaključavanje naslona za
glavu.

13

2. Pristisnite crveni gumb na kopči
pojasa s pet točki ③ kako biste ju
otkopčali.

3

25

3. Stavite dijete u Sperling-Fix i-Size.
Usmjerite pojas za ramena 26 preko
ramena djeteta i spojite jezike kopče
25 zajedno. Kliknite jezike u tijelo
kopče.

25

OPASNOST Naslon za glavu sjedalice za dijete trebat ćete podesiti s
vremena na vrijeme, kako dijete raste. Ramena djeteta trebala bi biti
točno ispod vodilice pojasa za ramena ① .
OPASNOST Postoji ukupno 9 položaja za naslon za glavu sjedišta 24 .
Možete koristiti četiri najniža položaja u načinu pojasa s pet točki ⑪ .
Ako je naslon za glavu u najvišem položaju s pojasom s pet točki i vi više
ne možete namjestiti djetetova ramena, tada u svom vozilu trebate
koristiti pojas s tri točke. Uklonite pojas s pet točki sukladno s
uputstvima u odjeljku 7. Tada se naslon za glavu može pomaknuti u pet
dodatnih viših položaja.

4. Povucite oba ramena pojasa 26 kako
bi se zategnuo pojas 27 .

26
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OPASNOST Provjerite je li traka pojasa
namještena nisko dolje tako da je
djetetova karlica čvrsto vezana.

4. Otvorite odjeljak za korisnički
priručnik ⑮ na stražnjem dijelu
dječje sjedalice. Držite dio za
povezivanje 32 i uklonite pojas za
ramena 26 iz njega pozorno. Moguće
je da će vam biti lakše ako otpustite
podešivač pojasa s pet točki samo
malo. Molimo nemojte ispuštati dio za
povezivanje i stavite ga u unaprijed
dodijeljen prostor i stegnite podešivač
pojasa s pet točki.

OPASNOST Nakon što ste osigurali dijete, molimo, prije

putovanja, provjerite sljedeće:

1. Je li sjedalica za dijete ispravno osigurana. Je li pravac pojasa za trbuh
29 prema vodilici pojasa za trbuh ④ na obje strane jastuka sjedišta

26

⑩.

2. Je li pravac remena za ramena 28 prema vodilici remena za trbuh ④
na strani kopče za pojas s tri točke 30 a vodilica remena za ramena ①
na drugoj strani naslona za glavu 24 .

15
32

3. Remen s tri točke mora biti zategnut a ne zavrnut. Kopča remena s tri
točke 30 ne smije se postavljati u vodilicu pojasa za trbuh ④ .

6 UKLANJANJE
1. Odvojite Top Tether iz vozila.
2. Povucite ISOFIX ručice za puštanje na obje strane kako biste pustili
ISOFIX konektore. Sada možete ukloniti sjedalicu.

5. Otključajte i odvojite kopču jastuka
za prsa 33 .

33

POJASA S 5 TOČAKA

3

1. Deinstalirajte sjedalicu za dijete iz
vozila. Vidi upute u odjeljku 6.
2. Pritisnite gumb na kopči pojasa ③
i otvorite pojas.
3. Podesite na najviši položaj gdje se
poveznica za jastučić za prsa zaustavlja
naslon za glavu i sprječava ga da ide
gore.

Za najbolju zaštitu vašeg djeteta,
Sperling-Fix i-Size razvijen je s
jedinstvenim umetkom za malu djecu
12
⑫ koji uključuje 1 sloj pjene visokih
performansi u području glave na obje
strane, lijevoj i desnoj.
Ako Sperling-Fix i-Size koristite za veoma
malo dijete (< 2 godine), uporaba ovog
umetka za njega/nju je obvezna. Umetak
je unaprijed prilagođen sjedištu za vaše dijete, te je raspoloživ kao rezervni
dio kod trgovaca tvrtke AVOVA.
Od dobi od 2 godine pa nadalje, dozvoljeno je ukloniti umetak za malu
djecu. Navlaka naslona za glavu sadrži dodatnu pjenu za apsorbiranje
udaraca na obje strane. Ova pjena se mora koristiti do starosti djeteta od
4 godine. Od četvrte godine pa nadalje, dozvoljeno je ukloniti ovu pjenu
iz navlake naslona za glavu.

26

2

6. Sa prednjeg dijela sjedišta povucite
pojas za ramena 26 i poveznicu
jastučića za prsa ② zajedno iz utora
naslona sjedalice.

28

Klik!

7. Stavite jezik 25 u žlijeb iza poklopca
i sakrijte remen i rameni jastuk iza
poklopca.

8. Uklonite kopču pojasa s pet točki ③
s jastučića za prepone 34 .

34

2. Postavite remen za ramena 28 i pojas
za trbuh 29 na stranu kopče za pojas u
vozilu 30 u crvenu vodilicu za pojas za
trbuh ④ jastuka sjedišta.

4

30

3

9. Otvorite i držite navlaku za pohranu
kopče 35 pod navlakom za sjedište.
Gurnite kopču kroz otvor u navlaci i
stavite ju u pohranu za kopču. Zatim
zatvorite navlaku za pohranu.
10. Stavite jastučić za prepone ispod
navlake sjedišta. Sada je pojas
uklonjen. Možete vratiti navlaku za
sjedište.

PONOVNO PRIČVRŠĆIVANJE POJASA S PET TOČKI.

OPASNOST Provjerite ide li remen za
ramena 28 preko ključne kosti vašeg
djeteta a ne preko njegovog/njenog vrata.

3. Postavite pojas za trbuh 29 na drugu
stranu jastuka sjedišta u crvenu vodilicu
pojasa za trbuh ④ .

29

4

4. Ubacite remen za ramena 28 u crvenu
vodilicu remena za ramena ① naslona
za glavu dok sasvim ne legne u vodilicu
remena za ramena i dok tipka za
zaključavanje 31 ne bude zatvorena, te
provjerite da remen nije zavrnut.

UPOZORENJE Vodilicu remena za ramena ① skriva naslonjač 22 ,
podesite naslon za glavu 24 prema gore kako biste omogućili da se
remen za ramena 28 može lako ubaciti u vodilicu remena za ramena a
zatim podesite naslon za glavu na ispravnu visinu.

28

28

OPASNOST Odjeljak pojasa za trbuh 29
mora ležati što niže preko djetetovih bokova
na obje strane kako bi pružio najbolju
zaštitu.

5. Najprije povucite dio remena za ramena
koji ide preko tijela djeteta kako ne bi bilo
labavog dijela na području stomaka. Zatim
povucite remen za ramena 28 iznad
sjedalice za dijete kako biste uklonili
preostali labavi dio.

8 NJEGA I ODRŽAVANJE

9 JAMSTVO

BRIGA I ODRŽAVANJE

1. Jamstvo na AVOVA Sperling-Fix i-Size traje dvije godine nakon
kupnje. Proizvod bi se trebao koristiti sukladno s ovim priručnikom. Bilo
kakvo oštećenje nastalo radnjama suprotnim od onih prikazanih u ovom
priručniku poništava jamstvo.

Ponekad možete navlaku ukloniti i oprati. Molimo to činite blagim
deterdžentom na programima za osjetljive tkanine u perilici (30⁰C).
Molimo pogledajte oznaku za pranje na navlaci. Plastični dijelovi mogu
se očistiti blagim sapunom i vodom.

25

31

29

OPREZ

Uvjerite se da su pojasevi za ramena uklonjeni i da su drugi
dijelovi pojasa ispravno pohranjeni, sukladno uputama u Odjeljku 7.

28

1

B. OSIGURAVANJE DJETETA S POJASOM ZA VOZILO S
TRI TOČKE.

35

7 UKLANJANJE I PONOVNO PRIČVRŠĆIVANJE

1. Postavite remen s tri točke ispred
djeteta i zaključajte remen u kopču
vozila klikom. Uvjerite se da remen s tri
točke nije zavrnut.

2. Molimo sačuvajte dokaz o kupnji u slučaju potražnje za jamstvom.

OPASNOST Dječja sjedalica se ne smije koristiti bez AVOVA navlake
za sjedalicu niti bez umetka za malu djecu ukoliko to zahtjeva dob
djeteta (< 2 godine). Navlaka je sigurnosni dio i smije se zamijeniti
samo originalnom AVOVA navlakom.

3. Nikada sjedalicu nemojte davati neovlaštenom servisu u svrhu
održavanja, popravki ili izmjena jer će jamstvo biti poništeno. Savjet
uvijek tražite od ovlaštenih AVOVA trgovaca.

UKLANJANJE I PONOVNO NAMJEŠTANJE NAVLAKE.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz sjedalice za djecu, molimo
kontaktirajte nas:
AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Germany

1. Pomaknite naslon za glavu sjedišta na
najviši položaj. Pustite kuke navlake 36
na vodilicama pojasa za trbuh i elastičnim
trakama 37 ispred sjedišta na obje
strane.
Zatim uklonite navlaku sjedišta.
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T:+49 731 379941-0

info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com
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2. Izvucite obloge navlake naslona za
glavu iz plastičnog dijela. Zatim pustite
petlje iza navlake naslona za glavu.

Ponovo pričvrstite pojas u obrnutom smjeru. Ako imate bilo kakvih pitanja,
molimo kontaktirajte tvrtku AVOVA za pomoć.
Molimo ponovo pričvrstite navlaku u obrnutom smjeru.

Kada trebate baciti sjedalicu za djecu, molimo pogledajte lokalna pravila
za bacanje otpada. Ako imate nekih pitanja, molimo kontaktirajte upravu
za komunalni otpad ili gradsku upravu.

