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PREGLED PROIZVODA

100cm-150cm
4-12 godina

Star

UNECE odredba br. R129

KORISNIČKI PRIRUČNIK
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1. Vodilica remena za ramena

Proizvedeno u Njemačkoj
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UVOD

Hvala što ste odabrali AVOVA Star kako biste osigurali siguran boravak
djeteta. Sjedalica je dizajnirana, testirana i certiﬁcirana sukladno
zahtjevima Unaprjeđenih sustava za držanje djece (ECE R129), kao
speciﬁčno sjedište pogona vozila. Pečat odobrenja E (u krugu) i broj
odobrenja nalaze se na narančastoj oznaci odobrenja (naljepnica na
dječjem sjedištu). Sjedište je dizajnirano za dijete visine 100cm-150cm,
približno 4 do 12 godina. Kada se koristi za dijete visine između 135 i 150
cm Star 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 ⑦ u bilo koje vrijeme.

U ovom priručniku se koriste sljedeći simboli:

OPASNOST OPASNOST označava opasnu situaciju koja će, ako ju ne
izbjegnete, izazivati opasne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE UPOZORENJE označava opasnu situaciju koja bi, u slučaju da ju

ne izbjegnete, mogla izazvati opasne ozljede ili smrt.

OPREZ

OPREZ označava opasnu situaciju koja bi, u slučaju da ju ne
izbjegnete, mogla izazvati manju ili srednje tešku ozljedu.

OPĆE SIGURNOSNE INFORMACIJE

OPASNOST AVOVA Star je odobren za visinu od 100 cm do 150 cm u
smjeru prema naprijed.
OPASNOST U slučajevima kada je dijete više od 150 cm ili djetetova
ramena prelaze najviši položaj vodilice za remen za ramena, za to se
dijete mora koristiti sjedalica koja odgovara njegovoj visini, a to bi čak
moglo biti i sjedište vozila.
UPOZORENJE Za odgovarajuće položaje u automobilu, molimo
pročitajte priručnik za vozilo.
UPOZORENJE Kompatibilan je s univerzalnim položajima za sjedenje u
vozilima. Molimo pročitajte priručnik za vaše vozilo.

OPASNOST Nikada dijete ne ostavljajte bez nadzora u sjedalici.

3. Jastuk sjedalice

2. Vodilica remena za trbuh

4. Ručka za podešavanje naslona za glavu 7. Odjeljak za priručnik za uporabu
5. Naslon za glavu

8. Sjedalice

6. Ugrađena bočna zaštita od udaraca

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

vozilu, čak i ako se dijete ne vozi.

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 Na dječjoj sjedalici ne smiju se vršiti izmjene,
podmazivanja i/ili zamjena dijelova. Bilo kakve izmjene ili zamjene
dijelova može vršiti samo AVOVA.
UPOZORENJE Pod intenzivnim izravnim sunčevim svjetlom, dječja

sjedalica ili neki njeni dijelovi mogu se pregrijati što može povrijediti
dijete. Pod intenzivnim izravnim sunčevim svjetlom, dječja sjedalica ili
neki njeni dijelovi mogu se pregrijati što može povrijediti dijete.
OPASNOST Naslon sjedala može se okrenuti unatrag kada je dječja
sjedalica u slobodnom položaju. Uvijek postavite dječju sjedalicu u
automobil prije nego dijete sjedne u nju.
UPOZORENJE Naslon sjedala u dječjoj sjedalici može se zakrenuti blizu

ili udaljeno od jastuka sjedalice. Prilikom okretanja naslona za dječju
sjedalicu držite prste daleko od potencijalne prijelomne točke.
OPASNOST Koristite na stražnjem sjedištu: Pomaknite prednje
sjedište dovoljno daleko da dječja stopala ne mogu dosegnuti naslon
prednjeg sjedišta jer je tako sigurnije.

UPOZORENJE Imajte na umu da su sve stavke i dijelovi programa Star

dizajnirani kako bi se pravilno locirali u vozilu. Nijedna stavka ili dio ne
smije biti zamotan pokretnim sjedalom vozila ili vratima vozila.

OPREZ

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
osloboditi dijete za slučaj nesreće.

UPOZORENJE 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.
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.
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.
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POSTAVLJANJE

PRIPREMA

Uklonite naslon za glavu sjedišta ili ga pomaknite na najviši položaj
tako da neće smetati naslonu za glavu sjedalice ⑤ koja je u najvišem
položaju.
AVOVA Star može se podesiti na bilo koji nagib sjedišta vozila jer se
njegov naslon povezuje na jastuk sjedalice ③ pomoću zglobne osovine.
OPASNOST Molimo uvjerite se da je sjedište vozila koje ima
instaliranu dječju sjedalicu u položaju prema gore ako se sjedište vozila
može nageti.
OPASNOST Uvjerite se da naslon sjedalice za dijete ⑧ 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.
Star se može instalirati s licem prema naprijed na točke sidrenja vozila
ISOFIX s remenom s tri točke, odobrenim odredbom UNECE br. 16 ili
drugom. Kompatibilan je s univerzalnim položajima za sjedenje u
vozilima. Molimo pročitajte priručnik.

1. Postavite Star sjedalicu za dijete na
sjedište vozila. Gurnite sjedalicu za dijete
prema sjedištu vozila dok se ne uklopi u
naslon sjedišta vozila.

5. Postavite remen s tri točke ispred
djeteta i zaključajte remen u kopču
vozila klikom.

8. Ubacite remen za ramena ⑨ u crvenu
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vodilicu remena za ramena ① naslona
za glavu dok sasvim ne legne u vodilicu
remena za ramena ① i dok tipka za

OPASNOST Uvjerite se da remen s
tri točke nije zavrnut.

2. Obavite korake "Postavljanje djeteta".

zaključavanje ⑫ ne bude zatvorena,

1
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POSTAVLJANJE DJETETA
5
1

4
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1 Stavite dijete u sjedalicu.
2. Naslon za glavu ⑤ se podešava
do razine gdje je vodilica remena za
ramena ① točno iznad ramena
djeteta.

Click!
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3. Povucite ručku za otpuštanje naslona
za glavu ④ na zadnju stranu naslona za
glavu, ovo otključava naslon za glavu.

NAKON ŠTO STE OSIGURALI DIJETE,
MOLIMO, PRIJE PUTOVANJA, PROVJERITE SLJEDEĆE:
1. Je li sjedalica za dijete ispravno osigurana. Je li pravac pojasa za
trbuh ⑩ prema vodilici pojasa za trbuh ② na obje strane jastuka
sjedišta ③.
2. Je li pravac remena za ramena ⑨ prema vodilici remena za trbuh
② na strani kopče za pojas s tri točke ⑪ a vodilica remena za
ramena ① na drugoj strani naslona za glavu ⑤.
3. Remen s tri točke mora biti zategnut a ne zavrnut. Kopča remena s
tri točke ⑪ ne smije se postavljati u vodilicu pojasa za trbuh ②.
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OPASNOST Odjeljak pojasa za trbuh
⑩ mora ležati što niže preko djetetovih
bokova na obje strane kako bi pružio
najbolju zaštitu.
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UKLANJANJE I PONOVNO NAMJEŠTANJE NAVLAKE SJEDIŠTA
Uklonite navlaku poretkom 1. Navlaka naslonjača. 2. Navlaka jastuka
sjedišta i 3. Navlaka naslona za glavu. Molimo ponovo pričvrstite
navlaku u obrnutom smjeru.
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1. Podesite naslon za glavu ⑤ na
najviši položaj. Pustite kuke navlake ⑬
i elastične trake ⑭ iza naslonjača ⑧.
Pustite kuke navlake ⑮ na prednjoj
strani naslonjača. Zatim uklonite
navlaku naslonjača.
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2. Pustite pokrivnu elastičnu traku ⑯
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na zadnjoj strani jastuka sjedišta i
pustite kuke navlake ⑰ na prednjem

UKLANJANJE SJEDALICE ZA DIJETE:

dijelu jastuka sjedišta. Zatim uklonite

Pritisnite tipku ⑫ na vodilici remena za ramena ① prema unutra i
provucite remen za ramena ⑨ iz vodilice remena za ramena ①.

BRIGA I ODRŽAVANJE

navlaku jastuka sjedišta.
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OPASNOST Sjedalica za dijete ne smije se koristiti bez AVOVA
navlake za sjedalicu. Navlaka je sigurnosni dio i smije se zamijeniti
samo originalnom AVOVA navlakom.

7 JAMSTVO
1. Jamstvo na AVOVA Star 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.
2. Molimo sačuvajte dokaz o kupnji u slučaju potražnje za jamstvom.
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.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz sjedalice za djecu, molimo
kontaktirajte nas:
AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Germany
T:+49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

8 ODLAGANJE

BRIGA I ODRŽAVANJE
Možda ćete željeti s vremena na vrijeme ukloniti i oprati navlaku,
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.
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9. 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 ⑨ iznad sjedalice za dijete kako
biste uklonili preostali labavi dio.
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VAĐENJE DJETETA IZ SJEDALICE:
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OPASNOST Provjerite ide li remen za
ramena ⑨ preko ključne kosti vašeg
djeteta a ne preko njegovog/njenog vrata.

7. Postavite pojas za trbuh ⑩ na drugu
stranu jastuka sjedišta u crvenu vodilicu
pojasa za trbuh ②.

UKLANJANJE

Pritisnite gumb za otpuštanje kopče za remen sjedišta vozila kako
biste izvadili dijete.

UPOZORENJE Vodilicu remena za ramena ① skriva naslonjač ⑧,
podesite naslon za glavu ⑤ prema gore kako biste omogućili da se
remen za ramena ⑨ može lako ubaciti u vodilicu remena za ramena
① a zatim podesite naslon za glavu ⑤ na ispravnu visinu.
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4. Dok vučete i držite ručku za otpuštanje
naslona za glavu ④, pomjerite otključani
naslon za glavu ⑤ na željenu visinu.
Pustite ručku za zaključavanje naslona za
glavu u željeni položaj.

OPASNOST

te provjerite da remen nije zavrnut.
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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.
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6. Postavite remen za ramena ⑨ i pojas
za trbuh ⑩ na stranu kopče za pojas u
vozilu ⑪ u crvenu vodilicu za pojas za
trbuh ② jastuka sjedišta ③.
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3. Izvucite obloge navlake naslona za
glavu iz plastičnog dijela. Zatim pustite
petlje iza navlake naslona za glavu.

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.

