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r Kommentar 

1. Detta är en "universell" bilbarnstol. Den är godkänd enligt förordning nr 44,

ändringsserie 04, för allmän användning i fordon och den passar de flesta - men

inte alla - bilsäten.

2. En korrekt montering är troligt om fordonstillverkaren har förklarat i fordonets

handbok att man kan montera en "universell" bilbarnstol för denna åldersgrupp i

fordonet.

3. Denna barnsäkerhetsanordning har klassificerats som "universell" under strängare

villkor än de som gällde för tidigare konstruktioner som saknar detta meddelande.

4. Om du är osäker, kontakta antingen tillverkaren av barnsäkerhetsanordningen

eller återförsäljaren.

5. Endast lämplig om den monteras i godkända fordon.
'" 

Kontaktuppgifter: 

Axonkids AB 

Box 188 

53322 Götene 

www.axonkids.com 

•• 

ANVAN DARMAN UAL 
Group ll+lll{15-36kg) 

DALLAS 

Produkten är godkänd enligt de strängaste europeiska säkerhetsnormerna 

(ECE R 44/04) och är lämplig för grupp Il+ 111 (15-36kg) . 
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Upozornění

NÁVOD K POUŽITÍ
Skupina II+III (15-36kg)

            Výrobek byl schválen podle nejpřísnějších evropských 
norem (ECE R 44/04) a je vhodný pro váhovou skupinu II+III (15-36KG)

1. Toto je univerzální dětský zádržný systém. Je schválený podle normy
ECE R44/04 k všeobecnému použití ve vozidlech a lze jej instalovat do většiny,
i když ne úplně do všech automobilů.

2. Autosedačka je pravděpodobně vhodná pro vaše vozidlo, pokud jeho výrobce
v návodu deklaruje, že ve vozidle je možné používat „univerzální“ dětský zádržný
systém pro danou váhovou kategorii.

3. Tato autosedačka byla prohlášena za „univerzální“ podle přísnějších podmínek
než ty, pro které platily předchozí normy a které nemají toto označení.

4. Pokud jste na pochybách, kontaktuje výrobce autosedačky nebo některého z
prodejců.

5. Je vhodné před zakoupením vyzkoušet instalaci autosedačky do vašeho
vozidla.



Je nám ctí, že náš výrobek může přispívat k bezpečnosti vašeho dítěte v nové etapě 
jeho života. 

Aby správně chránil vaše dítě, musí být náš výrobek vždy používán a instalován tak, 
jak je popsáno v tomto návodu.

Pokud máte jakékoliv další dotazy, týkající se používání sedačky, s důvěrou se na 
nás obraťte.

Děkujeme vám, že jste si vybrali naši autosedačku. 

Obsah

Představení výrobku

Použití ve vozidle

Připoutání dítěte ve vodidle 3-4

Hlavní části vaší autosedačky

Připojení opěrky zad 6

8

9-10

14

14

Nastavení výšky opěrky hlavy

Náklon a oddělení opěrky zad

Připoutání dítěte
Kontrolní seznam, zda je dítě správně připoutáno

Pokyny k péči

Čištění
Odstranění potahu

Nasazení potahu

Poznámky k likvidaci
2-letá záruka

Na co se záruka nevztahuje

Představení výrobku

Tato dětská autosedačka byla navržena, testována a certifikována podle požadavků evropské 
normy pro pomůcky pro dětskou bezpečnost (ECE R44/04). Symbol schválení E (v kolečku) a 
číslo schválení jsou umístěny na schvalovacím štítku (nálepka na autosedačce).

Náš výrobek byl prověřen a schválen jako kombinace sedáku a opěrky zad.

Pozor! Nepoužívejte žádnou část ve spojení s jiným sedákem nebo jinou opěrkou zad.

Toto schválení nebude platné, pokud budete na sedačce provádět jakékoliv změny a modifikace. 

Úpravy autosedačky smí provádět pouze výrobce nebo jím pověřená osoba.

Používejte tento výrobek pouze k připoutání dítěte ve vozidle. Není v žádném případě vhodný 
jako židle nebo hračka na doma. 

Použití ve vozidle

NEBEZPEČNÉ! Pokud by dítě bylo ve vozidle připoutáno pouze 2-bodovým bezpečnostním 
pásem, může být vystaveno riziku vážného zranění nebo dokonce smrti. 

Nikdy nepoužívejte k připoutání dítěte 2-bodový bezpečnostní pás.

Varování
Autosedačka je vhodná pouze pro vozidla, vybavená 3-bodovým 
bezpečnostním pásem schváleným podle normy UN/ECE R16 nebo jejího 
ekvivalentu.

Pro děti 15-36kg (od cca 4 do 11 let)

Nesmí se používat s 2-bodovým bezpečnostním pásem.



Takto můžete používat vaši autosedačku:

Po směru jízdy

Proti směru jízdy

S 2-bodovým pásem

S 3-bodovým pásem

Na předním sedadle

Na zadních bočních sedadlech 

Na zadním středním sedadle (s 3-bodovým 
pásem)

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ne

(Dodržuje, prosím, místní zákony vaší země.)

1) Použití je povoleno na sedadlech v protisměru jízdy (např. v dodávce nebo minibusu) 
pouze v případě, že takové sedadlo je schváleno pro používání dospělými. Toto 
sedadlo by nemělo být v dosahu účinnosti airbagu. 
2) Bezpečnostní pás musí být schválen podle normy ECE R16 nebo srovnatelné (viz 
štítek na pásu s označením “E” nebo “e” v kolečku.)
3) Pokud je ve vozidle přední airbag: posuňte sedadlo co nejvíc dozadu, dodržujte 
pokyny v návodu k použití automobilu.
4) Nelze použít ve vozidle, vybaveném pouze 2-bodovým pásem.

Připoutání dítěte ve vozidle

Správné připoutání dítěte ve vozidle znamená správnou ochranu dítěte

*Obecné pravidlo: Čím pohodlněji vede bezpečnostní pás přes tělo vašeho dítěte, 
tím bezpečněji bude dítě připoutané

*Prosím nenechávejte dítě v autosedačce ve vozidle bez dozoru. 

*Instalace na zadní sedadlo: Posuňte přední sedadlo co nejvíce dopředu tak, aby nohy 
dítěte nedosáhly na zádovou opěrku předního sedadla (prevence rizika poranění)

*I plastové části autosedačky se mohou na slunci přehřát. Pozor! 
 Vaše dítě se může popálit. Chraňte autosedačku před přímým slunečným zářením, pokud se 
právě nepoužívá.
*Umožněte vašemu dítěti nastoupit a vystoupit z auta na straně chodníku nebo u krajnice, 
mimo provoz na silnici. 
*Během delších cest dělejte pravidelné zastávky a dopřejte vašemu dítěti možnost proběhnout 
se a protáhnut.

K ochraně všech cestujících ve vozidle 

V případě nouzového zastavení nebo nehody mohou nezajištěné osoby nebo předměty způsobit 
zranění ostatním pasažérům ve vozidle. Prosím, vždy zkontrolujte, že...
*zádové opěrky sedadel jsou řádně zajištěné (tj. západka výklopných opěradel zadních sedadel 
je zacvaknutá)

*všechny těžké nebo ostré předměty ve vozidle (např. v zavazadlovém prostoru) jsou zajištěné.

*všechny osoby ve vozidle jsou připoutány bezpečnostními pásy.

*dětská autosedačka je vždy upevněna, i v případě, že v ní momentálně žádné dítě nesedí.

K ochraně vašeho vozidla

Některé potahy sedadel vozidla, vyrobené z citlivých materiálů (např. velur nebo kůže apod.) 
jsou v případě používání dětské autosedačky náchylné ke vzniku odřenin, skvrn nebo jiných 
známek opotřebení. Můžete tomu předejít podložením autosedačky dekou, ručníkem nebo 
speciálním chráničem autosedačky. 

Poznámka:
Doporučujeme, aby tvrdé předměty a plastové části autosedačky byly vhodně umístěny a 
instalovány ve vozidle tak, aby při každodenním používání nedošlo k jejich zachycení 
pohyblivým sedadlem nebo dveřmi vozidla. 

Pro „univerzální“ kategorii dětských autosedaček má být na místě prodeje 
zřetelně viditelné následující označení, bez nutnosti odstranit obal výrobku.

Poznámka
1. Toto je univerzální dětský zádržný systém. Je schválený podle normy 
ECE R44/04 k všeobecnému použití ve vozidlech a lze jej instalovat do 
většiny, i když ne úplně do všech automobilů. 
2. Autosedačka je pravděpodobně vhodná pro vaše vozidlo, pokud jeho 
výrobce v návodu deklaruje, že ve vozidle je možné používat „univerzální
“ dětský zádržný systém pro danou váhovou kategorii. 
3. Tato autosedačka byla prohlášena za „univerzální“ podle přísnějších 
podmínek než ty, pro které platily předchozí normy a které nemají toto 
označení. 
4. Pokud jste na pochybách, kontaktuje výrobce autosedačky nebo 
některého z prodejců. 



Hlavní části vaší autosedačky

Před instalací autosedačky potřebujete znát její součásti

1.Nastavitelná opěrka hlavy 2.Opěrka zad

Sedák Držák pásu

Vodič pásu Madlo nastavení výšky

Kloubový spoj

(Poznámka: Zespoda sedačky najdete otvor, sloužící pro 
uschování tohoto návodu.)

Připojení opěrky zad

Položte opěrku zad vodorovně za sedák a zatlačte kloubový spoj 
opěrky zad co nejvíce do připojovacího otvoru na sedáku autosedačky. 
(A)

Táhněte opěrku směrem nahoru a nasuňte kloubový spoj dovnitř 
sedáku. (B)

Nebezpečné! Když otáčíte opěrku zad směrem nahoru, nesmí se nic 
dostat do oblasti kloubové osy, mezi sedák a zádovou opěrku.

Pozor! Vy nebo vaše dítě si můžete přiskřípnout prsty.

Táhněte opěrku zad směrem nahoru, dokud nezapadne. (C)



Nastavení výšky opěrky hlavy
Nebezpečné! Nikdy nepoužívejte autosedačku, pokud je volně postavená; 
ani na vyzkoušení.
Pozor! Opěrka zad se může vyklopit dozadu. Vždy nejdříve položte 
autosedačku na sedadlo automobilu a teprve potom nechte dítě do ní 
nasednout. 
Správně nastavená opěrka hlavy zajišťuje optimální vedení šikmé části 
bezpečnostního pásu a poskytuje vašemu dítěti požadovanou ochranu a pohodlí.

Opěrku hlavy lze nastavit do jedenácti různých poloh. (D) 

Výšku opěrky hlavy je třeba nastavit tak, že mezi rameny dítěte a opěrkou zůstává 
prostor na dva vaše prsty.

Nastavení opěrky podle výšky dítěte (E):
Stiskněte madlo nastavení výšky vzadu na opěrce hlavy a jemně táhněte nahoru. 
Opěrka hlavy je nyní povolená.

Teď můžete nastavit povolenou opěrku do požadované výšky. Jakmile madlo pustíte, 
opěrka zapadne na místo.

Dejte autosedačku na sedadlo vozidla.
Posaďte dítě do autosedačky a zkontrolujte výšku. 

Pozor! Opakujte tento postup, dokud nedocílíte optimální výšky.

Náklon a oddělení opěrky zad
Opěrka zad se plynule přizpůsobí náklonu sedadla ve vozidle.

Poznámka: Nejlepší možné ochrany můžete docílit pouze v případě, že sedadlo 
vozidla je ve vzpřímené poloze. Naklonění zádové opěrky může negativně ovlivnit 
polohu bezpečnostního pásu, vedoucího přes tělo dítěte. 

Zádovou část sedačky lze oddělit od sedáku zatlačením na záda sedačky směrem 
ven od základny. (F)

Uvolněte madlo nastavení úhlu a zatlačte autosedačku těsně k sedadlu auta tak, 
že se bude dotýkat zádové opěrky sedadla vozidla.

Tip! Zajistěte dítěti co nejpohodlnější cestování. Obecně řečeno, úhel náklonu 
může být 0-15°.(G)

Nejlepší poloha je nicméně přímo kolmá, mezi opěrkou zad a sedákem je úhel 90°.



Instalace s připojenou zádovou opěrkou

Tento výrobek nevyžaduje zvláštní instalaci do vozidla, stačí jej umístit 
na sedadlo. Dítě je jednoduše připoutáno bezpečnostním pásem vozidla. 

1.Připoutání bezpečnostním pásem

*Položte autosedačku na sedadlo vozidla. Ujistěte se, že se opěrka zad 
autosedačky co nejvíce dotýká opěrky zad v automobilu.
*Posaďte dítě do autosedačky.
*Vytáhněte bezpečnostní pás vozidla a veďte ho předem přes vaše dítě 
do zámku přezky pásu. (H)
*Zacvakněte jazýček přezky do zámku auta. CVAK!

2.Vedení bezpečnostního pásu vozidla skrz červené vodiče 
pásů autosedačky

Rozdělte si pás na bederní oblast a šikmou oblast na straně zámku přezky 
vozidla. Bederní část má být vedena pod opěrkou ruky do červeného vodiče 
pásu na sedáku autosedačky. Šikmá část má vést nad opěrkou ruky. (I)

Pozor! Šikmá část pásu nemá vést mezi červeným vodičem pásu a 
opěrkou ruky.

*Veďte bederní část pásu na druhé straně sedáku také do světle červeného 
vodiče pásu. (J)

*Bederní část pásu musí vést co nejníže přes boky dítěte.

*Veďte šikmou část pásu do tmavě červeného držáku na opěrce hlavy 
a zasuňte skrz bezpečnostní háček. (K)

*Také se ujistěte, že šikmá část pásu vede nad klíční kostí dítěte a 
neopírá se o krk.

Tip! Nastavení opěrky hlavy můžete provést i ve vozidle. 

Pozor! Šikmá část pásu musí vést směrem dozadu.

Tip! Můžete usměrňovat rozložení pásu použitím nastavitelného 
dopínače bezpečnostního pásu ve vozidle.

Pozor! Šikmá část pásu nesmí vést směrem dopředu k dopínači pásu. 

Tip! V takovém případě instalujte autosedačku na zadní sedadlo vozidla.

Veďte bederní i šikmou část bezpečnostního pásu vozidla přes dítě a 
zajistěte standardním způsobem. Bederní část pásu má vést pod oběma 
opěrkami rukou autosedačky a šikmá část má vést nad opěrkou ruky 
autosedačky. (L)



Kontrolní seznam, zda je dítě správně připoutáno

Pro bezpečnost vašeho dítěte, prosím ověřte, že:

Bederní část pásu (M-1) vede skrz oba červené vodiče pásu na sedáku. 

Šikmá část pásu (M-2) vede na straně zámku přezky vozidla nad opěrkou 
ruky autosedačky.

Šikmá část pásu vede skrz vodič pásu (M-3) na opěrce hlavy.

Šikmá část pásu nahoře vede směrem dozadu.

Pás je dotažený a není zkroucený.

Zámek přezky vozidla neleží mezi světle červeným vodičem a opěrkou 
ruky autosedačky. (N)

Pokyny k péči

K udržení ochranné funkce

V případě nehody nebo srážky při rychlosti vyšší než 10km/h může dojít k 
poškození autosedačky, které nemusí nezbytně být zřetelné. 

V takovém případě doporučujeme autosedačku dále nepoužívat a nahradit 
ji jinou.

Pravidelně kontrolujte všechny důležité součásti. Zajistěte správnou funkci 
všech mechanických komponentů. 

K prevenci poškození nebo rozbití zajistěte, aby se se všemi mechanickými 
komponenty zacházelo správně. 

K prevenci poškození nebo rozbití zajistěte, aby se autosedačka nezachytila 
do dveří auta, do některé z pohyblivých sedaček apod.

Pokud dojde k poškození autosedačky (například pádem), doporučujeme 
nechat ji prohlédnout prodejcem nebo autorizovaným servisem.



Čištění

Pokud potřebujete vyměnit potah výrobku, doporučujeme použít originální 
potah od výrobce, Axon Kids. Pokud použijete jiný produkt, může dojít ke 
snížení bezpečnosti výrobku.

Autosedačku nelze používat bez potahu.

Potah autosedačky můžete sundat a vyprat v pračce na jemný prací program 
do 30°C. Neždímejte. 
Nesušte v sušičce! Mohlo by dojít k poškození potahu a vycpávky by se 
mohly oddělit od látky. 
Všechny plastové části autosedačky můžete čistit jemným čisticím 
prostředkem a vodou. Nepoužívejte agresivní chemikálie, obsahující 
rozpouštědla apod. 

Sejmutí potahu
Uvolněte elastické pásky potahu z háčků pod krajem sedačky.(O)

Nyní můžete potah stáhnout.

Nasazení potahu

Nasaďte potah na autosedačku.

Zahákněte elastické pásky potahu do háčků pod kraj sedačky. 

Poznámky k likvidaci

Řiďte se pokyny k nakládání s odpadem, platnými v místě vašeho bydliště.

Likvidace obalů

Kontejner na papírový odpad

Likvidace součástí

Potah Odpad ke spálení

Plastové části
Kontejner na plasty, dle označení 
na jednotlivých částech 

Kovové části Kontejner na kovy

Záruka

Na autosedačku Dallas poskytuje výrobce záruku 24 měsíců od data nákupu. 
Záruku lze uplatnit u vašeho prodejce s dokladem o koupi výrobku. Pokud se na 
výrobku vyskytne závada, kontaktujte vašeho prodejce. Doba záruky se prodlužuje 
o dobu, po kterou byl výrobek v servisu. Reklamaci je nezbytné uplatnit co nejdříve 
po tom, co se závada objeví. Případné prodlení může způsobit zhoršení závady. 
Zboží k reklamaci předávejte ve stavu, odpovídajícímu zásadám obecné hygieny. 
Zjevné vady (chybějící části) je nutné reklamovat ihned nebo nejpozději do 10 dnů 
od zakoupení zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Záruka se nevztahuje 
na:
* Běžné opotřebení při používání
* Závady způsobené nesprávným používáním, zanedbáním nebo dopravní nehodou
* Opravy a úpravy sedačky, prováděné třetí stranou

Všechny použité materiály jsou vysoce odolné vůči UV záření. Nicméně, toto záření 
je velmi agresivní a může časem vést k vyblednutí barev potahu. Na to se nevztahuje 
záruka, vyblednutí barev se považuje za běžné opotřebení při používání. 
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