
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Návod k použití 

Skupiny 0, 0+, 1, 2 

 

Použití: 

od narození do 18 kg 

od 15 do 25 kg 

 

 

 

 

 



Vážení rodiče,  

gratulujeme k zakoupení skládací dětské bezpečnostní sedačky Diono Radian 5. 

Pozorně si přečtěte tento návod. Nejlepší ochranu svému dítěti zajistíte, když budete dětskou bezpečnostní 

sedačku používat vždy v souladu se všemi zde uvedenými pokyny. 

S případnými otázkami se na nás obracejte přímo nebo navštivte naše webové stránky na adrese  

Tento návod pozorně prostudujte a uchovávejte na stejném místě jako dětskou bezpečnostní sedačku. 

Uložte jej do přihrádky za opěrkou hlavy. 

www.diono.com 

 

 

Části autosedačky 

1  Horní úvaz 

1A  Indikátor tahu 

2  Pojistka proti složení 

3  Napínač pásů sedačky 

4  Spodní nástavec 

5  Pojistka pásů 

6  Přezka 

7  Vodicí úchyty bezpečnostního pásu 

8  Spojka úvazu 

9  Opěrka pro protisměr 

10  Polstrování pásů 

11  Opěrka hlavy  

12  Polstrování pásů pro 15 - 25 kg  

13  Podhlavník 

14  Kojenecká vložka 

15  Držák na nápoje 

16  Spojka Safe Stop®  

17 Pojistná spona bezpečnostního 

pásu                                  

 

 

http://www.diono.com/


 

Vhodnost a použití 

Tato dětská sedačka se smí používat pro děti od narození do 25 kg, a to následovně: 

Skupiny 0, 0+, 1, od narození do 18 kg, orientace proti směru jízdy: Universal 

Skupina 1, od 9 do 18 kg, orientace po směru jízdy: Universal 

Skupina 2, od 15 do 25 kg, orientace po i proti směru jízdy (pouze s 5bodovými pásy a horním 

úvazem): Semi-Universal 

POZOR: 

Neotáčejte sedačku po směru jízdy, dokud váha dítěte nepřesáhne 9 kg (viz pokyny). 

Dětskou sedačku používejte pouze k zajištění bezpečnosti dítěte ve vozidle. Nejedná se o hračku ani 

sedačku do domácnosti. 

Použití ve vozidle 

Při používání dětského zadržovacího systému se vždy řiďte pokyny uvedenými v  manuálu. Tato dětská 

bezpečnostní sedačka se smí používat s 3bodovým bezpečnostním automobilovým pásem (schváleným 

v souladu s normou ECE R16 nebo srovnatelnou normou). 

Tuto dětskou bezpečnostní sedačku lze používat po dobu 10 let od data prodeje. 

VAROVÁNÍ: 

• Nepoužívejte s 2bodovým bezpečnostním pásem 

Tuto sedačku používejte pouze následovně: 

 

 

Ve směru jízdy  Ano 

Proti směru jízdy  Ano 

S 2bodovým bezpečnostním pásem Ne 

S 3bodovým bezpečnostním pásem *1 
Ano 

Na sedadle spolujezdce *2 
Ano 

Na zadních sedadlech u dveří 
Ano 

Na zadním sedadle uprostřed  

(s 3bodovým bezpečnostním pásem)  

Ano 



 

*1 Bezpečnostní pás vozidla musí být schválený v souladu s normou ECE R16 nebo srovnatelnou normou 

(viz štítek o přezkoušení bezpečnostního pásu, na kterém musí být písmeno “E” nebo “e” v kroužku). 

*2 Pokud má vozidlo čelní či boční airbagy, případně jiné typy či kombinace airbagů, ověřte v manuálu 

k obsluze vozidla, zda jsou kompatibilní s použitou autosedačkou. 

VAROVÁNÍ: 

• VAROVÁNÍ: Tuto dětskou sedačku instalujte pouze schválenými způsoby a s použitím nosných 

komponent uvedených v tomto manuálu. 

• VAROVÁNÍ: Tuto dětskou sedačku lze používat i na předním sedadle, důrazně se však doporučuje 

používat ji na zadním, což je nejbezpečnější. 

• VAROVÁNÍ: Dětská sedačka musí být ve voze vždy upevněna, i když se právě nepoužívá. V případě 

náhlého zastavení může jakýkoli neupevněný předmět ve voze zranit pasažéry. 

• VAROVÁNÍ: Při zaklínění dětské sedačky mezi zavazadla či sedadla nebo pod ně, případně při nárazu do 

dveří vozidla vždy zkontrolujte, zda nedošlo k jejímu poškození. 

• VAROVÁNÍ: Látkový potah a polstrování pásů jsou důležitými součástmi dětské sedačky a mohou mít vliv 

na bezpečnost jejího použití. Bez látkového potahu či polstrování pásů dětskou sedačku nepoužívejte. 

Používejte pouze látkový potah dodávaný výrobcem autosedačky. 

• VAROVÁNÍ: V horkém počasí se mohou plastové či kovové části sedačky snadno rozpálit. Zakrývejte 

dětskou sedačku, pokud parkujete na slunci. 

• VAROVÁNÍ: Tento manuál uchovávejte v přihrádce v zadní části sedačky. 

• Dětskou sedačku NEPOUŽÍVEJTE, pokud byla ve voze při autonehodě. 

• Tento dětský zadržovací systém žádným způsobem NEUPRAVUJTE. 

• VAROVÁNÍ: Pokud si tento manuál nepřečtete a nebudete se řídit uvedenými pokyny, může dojít 

k vážnému poranění přepravovaného dítěte sedačce. Udělejte si prosím čas a prostudujte tyto pokyny. 

S případnými otázkami se neváhejte obrátit na naše zákaznické služby. 

• Zadržovací systém NEPOUŽÍVEJTE, pokud se pojistky či západky zasekávají nebo se nepohybují volně. 

Kdykoli je zvednete, měly by se pojistky i západky okamžitě vracet zpět do původní polohy. 

• Žádné části autosedačky NEPROMAZÁVEJTE olejem ani jinými mazadly. 

• PŘED KAŽDÝM použitím autosedačky zkontrolujte, že je bezpečně zajištěna v rozložené poloze. 

• VAROVÁNÍ: Nechcete-li riskovat zranění, skládejte a rozkládejte autosedačku v bezpečné vzdálenosti od 

ostatních. 

• VAROVÁNÍ: Před použitím ve voze se naučte sedačku skládat a rozkládat. 

• VAROVÁNÍ: Cizí předměty a nečistoty mohou bránit správnému fungování pojistných mechanismů. Před 

použitím zkontrolujte, zda na západkách a pojistkách nejsou žádné nečistoty (čištění pojistek a 

skládacích mechanismů viz strana 25). 

• Autosedačku NEPOUŽÍVEJTE, pokud pojistky a západky nefungují správně. Mohlo dojít k nadměrnému 

nakumulování nečistot, které nelze odstranit, nebo k vnitřnímu poškození pojistného mechanismu, které 

brání správnému fungování autosedačky. 

 



 

Další velmi důležité pokyny 

Nikdy nenechávejte dítě ve voze bez dozoru. 

Ochrana sedadel vozidla 

Na potahu některých automobilových sedadel (např. kožených či velurových) mohou dětské 

autosedačky zanechat trvalé stopy. Tomu nejlépe zabrání speciální podložka diono, která se 

pokládá pod dětskou autosedačku 

 

Přenášení autosedačky 

VAROVÁNÍ: 

• Nepřenášejte sedačku za pásy. Mohli byste poškodit mechanismus pásů a popruhy. 

 

Jak přenášet autosedačku: 

Červené poutko na přenášení (obr. 1)  

 

 

 

Rozkládání a skládání autosedačky  

VAROVÁNÍ: 

• Zadržovací systém NEPOUŽÍVEJTE, pokud se pojistky či západky zasekávají nebo se nepohybují 

volně. Kdykoli je zvednete, měly by se pojistky i západky okamžitě vracet zpět do původní polohy.  

• Žádné části autosedačky NEPROMAZÁVEJTE olejem ani jinými mazadly. 

• PŘED KAŽDÝM použitím autosedačky zkontrolujte, že je bezpečně zajištěna v rozložené poloze. 

• Nechcete-li riskovat zranění, skládejte a rozkládejte autosedačku v bezpečné vzdálenosti od 

ostatních. 

• Před použitím ve voze se naučte sedačku skládat a rozkládat. 

• Cizí předměty a nečistoty mohou bránit správnému fungování pojistných mechanismů. Před 

použitím zkontrolujte, zda na západkách a pojistkách nejsou žádné nečistoty (čištění pojistných a 

skládacích mechanismů viz strana 25). 

• NEPOUŽÍVEJTE autosedačku, pokud pojistky a západky nefungují správně. Mohlo dojít 

k nadměrnému nakumulování nečistot, které nelze odstranit, nebo k vnitřnímu poškození 

pojistného mechanismu, které brání správnému fungování autosedačky. 

 



 

Rozložení autosedačky: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Položte autosedačku opěradlem na čistý a rovný povrch a odeberte příslušenství. Uvolněte červené 

poutko na suchý zip, které je ovinuté kolem příčného kolíku zespodu základny autosedačky. 

2. Tahem za sedák rozložte autosedačku, až sedák se slyšitelným CVAKNUTÍM zapadne na své místo. 

Poté jej zkuste lehce zatlačit zpět, abyste zkontrolovali, zda skutečně zapadl na místo. 

 

 

 

 

 

 

POZOR: 

Zkontrolujte, zda jsou pojistky zcela zasunuté na svá místa. 

Zkontrolujte, zda je základna autosedačky zajištěna v otevřené poloze. Pokud ne, opakujte krok 2. 

 

3. Chyťte popruh pro nastavení pásů a tahejte, dokud se pásy nezačnou napínat. 

Poznámka: Pokud se pásy nenapínají, složte sedačku a zkontrolujte, zda se popruh pro nastavení pásů 

nezachytil mezi sedákem a opěradlem. 

4. V případě potřeby rozložte rozkládací bočnice sedačky směrem ven. 

5. Červené poutko protáhněte příslušným otvorem v látkovém potahu. 

 

 

 



 

Složení autosedačky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vytáhněte červené poutko zpod potahu (Obr. 1). 

Rozepněte bezpečnostní pásy autosedačky. 

2. Uvolněte bezpečnostní pásy. 

3. Posuňte opěrku hlavy do nejvyšší polohy. 

4. Obě rozkládací bočnice složte dovnitř (Obr. 2). 

5. Položte autosedačku opěradlem na zem. 

Vytáhněte jednu z pojistek opěradla a stlačením sedáku dopředu uvolněte západky (Obr. 3). 

6. Při sklápění sedací části na opěradlo vytáhněte pásy a přezku směrem k horní části opěradla 

autosedačky (Obr. 4). 

POZOR: Pokud autosedačku nelze snadno a úplně složit, NESNAŽTE se o to silou. Podívejte na ‘Tipy‘ na 

konci stránky. 

7. Poutko upevněte kolem horního přenosného kolíku na spodní části sedáku (Obr. 5). 

 

VAROVÁNÍ: Než budete sedačku zvedat, zkontrolujte, zda je poutko bezpečně upevněno. 

Tipy: 

• Zkontrolujte, zda jsou pásy dostatečně uvolněné. 

• Zkontrolujte, zda jsou bočnice sedáku složené dovnitř. 

• Zkontrolujte, zda se při skládání nikde nezachytil látkový potah. 

• Zkontrolujte, zda se při skládání nikde nezachytily pásy. 

 



 

Spodní nástavec  

VAROVÁNÍ: 

• Spodní nástavec se SMÍ používat, jen když je autosedačka otočena proti směru jízdy. 

• NEPOUŽÍVEJTE nástavec, když je sedačka otočena po směru. 

 

 

 

 

 

 

Nasazení nástavce: 

1. Zkontrolujte, zda je sedák pevně uchycen v otevřené rozložené poloze. 

2. Zkontrolujte, zda je nastavitelný sedák autosedačky zasunutý ve vodorovné poloze. 

3. Zasuňte záchytné kolíky nástavce do otvorů na spodní straně sedáku (Obr. 1). 

4. Posuňte nástavec směrem k opěradlu autosedačky (Obr. 2). 

5. Pomocí kovového pojistného kolíku připevněte nástavec k autosedačce (Obr. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Sejmutí nástavce: 

1. Vysunutím kovového pojistného kolíku uvolněte nástavec (Obr. 3). 

2. Posuňte nástavec směrem k přední části autosedačky. 

3. Sundejte nástavec ze sedáku autosedačky. 

Tip: Při přenášení zasuňte nástavec do horní části autosedačky (Obr. 4). 

 



 

Umístění přezky  

POZOR: 

Zkontrolujte, zda se přezka pásů nachází v poloze odpovídající věku a váze dítěte, které bude 

v autosedačce přepravováno. 

 

 

 

 

Skupina Váha dítěte Umístění přezky 

Skupina 0, 0+,1 Od narození do 18 kg Použijte polohu 1 

Skupiny 1, 2 Od 9 do 25 kg Použijte polohu 2 

POZOR: 

Pokud měníte polohu pásů, ujistěte se, že jsou popruhy i kovová zarážka umístěny tak, jak ukazuje níže 

uvedený diagram. 

 

 

 

 

 

 

Odstranění a nasazení přezky pásů 

 

 

 

 

1. Zkontrolujte, zda je sedák autosedačky zajištěn v otevřené, rozložené poloze (viz pokyny pro rozložení 

autosedačky na stranách 7-9). 

2. Tlačítkem rozepněte přezku pásů (Obr. 1). 

3. Pásek vyčnívající pod přezkou prostrčte základnou autosedačky, až otvorem pro bezpečnostní pás 

v sedáku uvidíte kovovou zarážku přezky (Obr. 2). 

4. Protáhněte ruku otvorem pro bezpečnostní pás pod sedákem a chyťte kovovou zarážku přezky. Otočte ji 

do svislé polohy a prostrčte ji otvorem v plastovém rámu, polstrovanou vložkou i otvorem v potahu (Obr. 2). 

 

 

Poloha 1 Poloha 2 

Poloha 1 Poloha 2 



 

POZOR: 

Pokud máte velké ruce, bude patrně jednodušší, když sedačku nejprve částečně složíte (viz kroky 1-5 na 

stranách 7-9 tohoto manuálu). 

Potom protáhněte ruku mezerou v zadní části sedačky, otočte kovovou zarážku přezky a prostrčte ji 

sedákem, polstrovanou vložkou i látkovým potahem (Obr. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Kojenecká vložka a podhlavník 

 

 

 

 

 

 

 

Použití kojenecké vložky: Odstraňte přezku pásů podle pokynů na straně 11. Kojeneckou vložku položte 

na sedačku, vyberte otvor pro přezku odpovídající výšce dítěte a znovu nasaďte přezku (Obr. 1). 

Použití podhlavníku: Pomocí suchého zipu upevněte podhlavník k polstrování na zadní straně kojenecké 

vložky. Popruhy na zadní straně podhlavníku protáhněte dozadu a svažte je k sobě (Obr. 2). 

Boční opěrky hlavy a jejich nastavení 

 

 

 

 

 

 

 



 

Správná poloha: Když používáte pásy ve dvou nejvyšších polohách, musí být spodní okraj opěrky hlavy 

na úrovni spodní čelisti dítěte, ale nad úrovní ramen. 

Při použití pásů ve třech spodních polohách zdvihněte opěrku hlavy do nejvyšší polohy. 

Snížení opěrky hlavy: Opřete se rukama o zadní část opěrky hlavy a zatlačte směrem dolů (Obr. 1). 

Zvýšení opěrky hlavy: Chyťte opěrku hlavy zespoda za zadní část a vytáhněte ji nahoru (Obr. 2). 

 

Nastavení sklonu autosedačky 

VAROVÁNÍ: 

• Nevysouvejte základnu sedadla, pokud je autosedačka v poloze proti směru jízdy a používáte 

spodní nástavec. 

• Základnu můžete vysunout, POUZE při použití autosedačky v poloze po směru jízdy pro dítě od 15 

do 25 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdy vysunout základnu: 

Kvůli sklonu některých sedadel a opěradel je někdy nutné upravit sklon autosedačky, aby ve voze dobře 

seděla. 

Poznámka: Před vysunutím základny musí být sedačka rozložená. 

NEZKOUŠEJTE vysunout základnu, když už je autosedačka usazena ve voze. 

NEPOUŽÍVEJTE výsuvnou základnu v zobrazené konfiguraci (Obr. C.) 

 



 

Nastavení sklonu autosedačky: 

1. Položte autosedačku na opěradlo a pevně uchopte západku základny sedadla, jak ukazuje diagram. 

Vytáhněte západku směrem nahoru (Obr. 1). 

2. Vysuňte základnu ze sedáku, případně ji zasuňte zpět. Když se nachází v požadované poloze, uvolněte 

západku (Obr. 2). 

3. Tlakem či tahem zkontrolujte, zda je základna v dané poloze zajištěna (Obr. 2). 

 

Výběr správné výšky ramenních popruhů  

VAROVÁNÍ: 

• Horní tři polohy ramenních popruhů používejte, POUZE když dítě sedí po směru jízdy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola správné výšky popruhů: 

Proti směru jízdy (Obr. 1): Popruhy musí být na úrovni ramen dítěte nebo v prvním otvoru pod úrovní 

ramen. 

Po směru jízdy (Obr. 2): Popruhy musí být v prvním otvoru nad úrovní ramen dítěte. 

Pozor: Pokud není výška popruhů správně nastavená, je třeba ji upravit, než budete v autosedačce 

přepravovat dítě. Nastavení výšky ramenních popruhů viz strana 15. 

Maximální výška: 

Proti směru jízdy: Dítě je na autosedačku příliš vysoké, pokud má hlavu více než 3,8 cm nad okrajem 

autosedačky, nebo pokud je vyšší než 122 cm. 

Po směru jízdy: Dítě je na autosedačku příliš vysoké: 

• pokud má špičky uší nad opěradlem autosedačky 

• pokud se rameny dotýká opěrek hlavy 

• pokud je vyšší než 144 cm (Obr. 3) 

 

PO SMĚRU JÍZDY: 

Otvor pro popruhy  

pod úrovní ramen 

PROTI SMĚRU JÍZDY: 

Otvor pro popruhy  

nad úrovní ramen 



 

Úprava výšky ramenních popruhů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zdvihněte chlopeň potahu vpředu dole. Nadzdvihněte pojistku popruhů. Držte ji zdvihnutou a 

povytažením ramenních popruhů povolte pásy (Obr. 1). 

2. Na zadní části autosedačky vytáhněte konce ramenních popruhů z kovového ukotvení (Obr. 2). 

3. Na přední části autosedačky vytáhněte ramenní popruhy z otvorů v potahu (Obr. 3). 

4. Konce ramenních popruhů protáhněte otvory v potahu a skořepině autosedačky, které odpovídající 

výšce přepravovaného dítěte. 

5. Zkontrolujte, zda se ramenní popruhy nezamotaly a zda jsou oba protaženy otvory ve stejné výšce. 

6. Smyčky na konci ramenních popruhů navlečte zpět na kovové ukotvení (Obr. 4). 

Pozor: 

Zkontrolujte, zda jsou smyčky na konci OBOU popruhů správně navlečeny na kovové ukotvení. 

7. Zatáhněte za popruh pro nastavení pásů, abyste viděli, zda se pásy utahují (Obr. 5). 

 

Nastavitelné bočnice 

 

Bočnice sedačky je možné nastavit blíž k sobě či dál od sebe, aby 

mělo přepravované dítě větší pohodlí. Chcete-li změnit vzdálenost 

bočnic, stačí na ně zatlačit v požadovaném směru (Obr. 1). 

 

 

 



 

Instalace držáku nápojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Držák nápojů lze upevnit na čtyři různá místa na bocích autosedačky označená šedými proužky. 

2. Kolík po straně držáku protáhněte otvorem v látkovém potahu před šedým proužkem. Zasuňte kolík do 

příslušného otvoru v opěrce pro ruce, až zapadne na místo. 

3. Držák můžete sundat a upevnit jinam, když jej pevně uchopíte ze stran a zatáhnete nahoru. 

 

Polstrování ramenních popruhů pro 15-25 kg  

VAROVÁNÍ: 

• Pro děti, které váží 15-25 kg, prosím místo standardního polstrování pásů používejte polstrování 

určené pro váhovou kategorii 15-25 kg. 

 

 

 

 

 

Použití standardního polstrování pásů pro děti od narození do 15 kg sedící proti směru jízdy a děti 

od 9 do 15 kg sedící po směru 

1. Uvolněte ramenní popruhy a vytáhněte je z opěradla sedačky podle návodu na straně 15. Po nasazení 

ramenního polstrování je vraťte na původní místo. 

2. Konce ramenních popruhů protáhněte otvory v polstrování (Obr. 1). 

 

Použití polstrování pásů pro děti od 15 do 25 kg sedící po směru či proti směru jízdy: 

1. Uvolněte ramenní popruhy a vytáhněte je z opěradla sedačky podle návodu na straně 15. 

2. Rozepněte suchý zip polstrování pásů pro 15-25 kg a položte ramenní popruhy na polstrování (Obr. 2). 
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pásu 
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polstr 
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3. Zapněte polstrování na suchý zip kolem pásu (Obr. 3). 

4. Protáhněte kovové zakončení ramenního popruhu stejným otvorem, kterým prochází příslušný popruh. 

Potom protáhněte kovové zakončení nejbližším nižším otvorem zpět (Obr. 4). 

Poznámka: Posaďte dítě do autosedačky a upravte polstrování pásů pro 15-25 kg, aby dobře sedělo. 

 

Použití tříbodového bezpečnostního pásu s autosedačkou otočenou proti směru jízdy 

Od narození do 25 kg (Skupiny 0, 0+, 1, 2) 

 

VAROVÁNÍ: 

• Nástavec se smí používat, POUZE v poloze proti směru jízdy. 

 

 

 

 

 

Před usazením autosedačky do vozu zkontrolujte, zda je nástavec správně upevněn podle pokynů 

na straně 10. 

 

1. Položte autosedačku na sedadlo vozu a přitlačte ji k opěradlu sedadla (Obr. 1). 

POZOR: Zkontrolujte, zda základna autosedačky přiléhá k povrchu sedadla a zda je přední část 

autosedačky pevně usazena na opěradle sedadla vozu. 

Poznámka: Aby se autosedačka do vozu vešla, může být nutné posunout přední sedadlo trochu dopředu. 

Po usazení nesmí sedadlo vytlačovat autosedačku nahoru. 

2. Protáhněte bezpečnostní pás vozu otvorem pod polstrovaným sedákem (Obr. 2). 

3. Zkontrolujte, zda se bezpečnostní pás nikde nezkroutil, poté zasuňte sponu bezpečnostního pásu do 

zámku na sedadle vozidla a pás zapněte (Obr. 3). 

4. Opřete se rukou doprostřed autosedačky, co nejsilněji zatlačte směrem dolů a zároveň tahem napněte 

šikmou část bezpečnostního pásu (Obr. 4). 

5. Posuňte přední sedadlo dozadu, aby se dotýkalo autosedačky radian 5. Pokud mezi autosedačkou a 

opěradlem zůstává mezera, nebo je autosedačka radian 5 na sedadle spolujezdce, použijte opěrku 

specificky určenou k tomuto účelu. 

6. Bezpečnostní pás sepněte pojistnou sponou (pokyny k instalaci naleznete na straně 24). 

Vždy zkontrolujte, zda se autosedačka radian 5 otočená proti směru jízdy opírá zezadu o opěradlo 

sedačky. 

 



 

Nasazení a odstranění opěrky pro protisměr  

VAROVÁNÍ: 

• Opěrka se smí používat, jen když je autosedačka otočena proti směru jízdy.  

• Nepoužívejte opěrku, pokud by se kvůli ní začal zvedat sedák autosedačky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasazení opěrky: 

1. Oba plastové kolíky na zadní části opěrky musí lícovat s příslušnými otvory na zadní straně opěradla 

autosedačky. 

2. Chcete-li použít horní úvaz, vyjměte popruh z přihrádky v horní části opěradla autosedačky. Konce 

popruhu protáhněte otvorem uprostřed opěrky. 

3. Kolíky v horní části opěrky zasuňte do příslušných otvorů v opěradle. Při správném zasunutí se kolíky 

s cvaknutím zajistí. 

 

Odstranění opěrky: 

4. Pevně uchopte opěrku ze stran a tahem ji sundejte z opěradla autosedačky. 

 

 

kolík kolík 

CVAK 



 

Použití horní horního úvazu při orientaci proti směru jízdy  

VAROVÁNÍ: 

• Použití horního úvazu se doporučuje, kdykoli je autosedačka otočena proti směru jízdy, a 

v případě dětí od 15 do 25 kg se úvaz použít MUSÍ. 

• Když je autosedačka otočena proti směru jízdy, upevněte horní úvaz ke schválenému bodu 

ukotvení. 

• Úvaz NIKDY neupevňujte k  pohyblivým částem či mechanismům sedadla automobilu. 

Pokud váš vůz žádný bod pro ukotvení úvazu nemá, prostudujte si manuál k obsluze vozidla, případně 

požádejte výrobce či autorizovaného prodejce automobilu o další informace. 

 

 

Použití horního úvazu: 

1. Před usazením autosedačky do vozidla vyjměte horní úvaz z přihrádky v horní části opěradla 

autosedačky (Obr. 1). 

2. Stiskněte pojistku, podržte ji stisknutou a provlékněte napínačem, který je ukotven zezadu na opěradle 

autosedačky, odpovídající pásy (Obr. 2). 

3. Usaďte autosedačku do vozu proti směru jízdy (viz strana 17) a vyhledejte body pro připojení úvazu. 

Pomůže vám manuál k obsluze vozidla (Obr. 3). 

4. Sponu na konci úvazu připevněte k ukotvení. Tahem za volný konec úvaz napínejte, dokud indikátor 

tahu nezezelená (Obr. 4) (viz strana 20). 

 

• Pokud ve voze nenajdete žádné místa pro ukotvení úvazu, prostudujte si manuál k obsluze vozidla 

nebo se obraťte s dotazem na výrobce vozidla. NEPROVÁDĚJTE na voze žádné úpravy bez 

schválení výrobcem nebo autorizovaným prodejcem vozidla. 

• Úvaz NEPŘIPEVŇUJTE k pohyblivým mechanismům sedadla vozu. 

VAROVÁNÍ: 

• Při použití po směru jízdy upevňujte horní úvaz ve voze POUZE ke schváleným bodům ukotvení, 

označeným výrobcem vozidla. 

 

Indikátor tahu 

tahem napněte 



 

Napínač úvazu s indikátorem tahu 

Použití napínače s indikátorem tahu: 

1. Pokyny k použití horního úvazu viz strany 19 a 22. 

2. Po upevnění úvazu, přitáhněte pásek napínače, až se červená barva indikátoru změní na zelenou. 

 

 

 

 

 

 

Spojovací řemínek úvazu 

VAROVÁNÍ: 

• Spojovací řemínek úvazu se používá POUZE při orientaci sedačky proti směru jízdy. 

U některých modelů vozidel neodpovídá horní úvaz strukturálním částem sedadla nebo zde nemusí být 

vhodný bod ukotvení úvazu. Pak bude asi nutné vytvořit ukotvit úvaz pomocí spojovacího řemínku: 

1. Vyberte kolejnici sedadla vozu, která je přimontována přímo k rámu automobilu. 

2. Obtočte spojovací řemínek kolem této kolejnice a kovové očko ve tvaru písmene 'D‘ provlékněte 

smyčkou na konci řemínku. Udělejte na řemínku uzel (Obr. 5). 

3. Nyní můžete použít horní úvaz ukotvit pomocí tohoto kovového očka a kovového háčku. 

Poznámka: Některá vozidla mají na rámu sedadla pro tyto účely úchytku, kterou lze použít místo spojovací 

řemínku (Obr. 6). Pokud ji má i váš automobil, zahákněte kovový háček úvazu přímo do této úchytky. 

Prostudujte si manuál k obsluze vozidla nebo se obraťte na výrobce. 
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Použití spojky Safe Stop®  

VAROVÁNÍ: 

• Spojku Safe Stop® používejte POUZE pro děti o váze 15 až 25 kg otočené po směru jízdy. 

• Spojku Safe Stop® NEPOUŽÍVEJTE, když je autosedačka otočena proti směru jízdy. 

Safe Stop® je patentovaná součást zadržovacího systému, která absorbuje energii a výrazně redukuje síly 

působící na hlavu, krk a hrudník dítěte v případě autonehody. Jedná se o zařízení omezující zátěž, určené 

k absorpci energie a ztlumení nárazu pro menší děti otočené po směru jízdy. 

 

 

 

 

 

Použití spojky Safe Stop®: 

1. Sundejte pásy zadržovacího systému podle pokynů na straně 15. 

2. Kovovou kotvu v horní části spojky Safe Stop® provlékněte smyčkami na konci pásů (Obr. 2). 

Poznámka: Zkontrolujte, zda pásy nejsou překroucené. 

3. Kovovou kotvu popruhu pro nastavení pásů provlékněte smyčkou na spodním konci spojky Safe Stop® 

(Obr. 3). 

Poznámka: Zkontrolujte, zda pásy nejsou překroucené. 

4. Utažením pásů pomocí popruhu pro jejich nastavení na přední části autosedačky zkontrolujte, zda se 

pásy volně pohybují (Obr. 4). 

 

Použití tříbodového bezpečnostního pásu s autosedačkou otočenou po směru jízdy 9 – 25 kg 

(Skupiny 1, 2) 

VAROVÁNÍ: 

• Když se autosedačka používá otočená po směru jízdy, je nutné sundat spodní nástavec. 

 

1. Položte autosedačku na sedadlo vozu, zkontrolujte, zda základna autosedačky přiléhá k sedadlu vozidla 

a zda se její opěradlo dotýká opěradla sedadla vozu (Obr. 1). 

Poznámka: Pokud nelze opěradlo autosedačky opřít o opěradlo sedadla vozu, je třeba upravit sklon 

autosedačky pomocí výsuvné základny, jak je popsáno na straně 13. 

 

 



 

2. Protáhněte bezpečnostní pás automobilu otvorem pod polstrovaným sedákem (Obr. 2). 

3. Zkontrolujte, zda se bezpečnostní pás nikde nezkroutil, poté jej vložením spony bezpečnostního pásu do 

zámku na sedadle vozidla zapněte (Obr. 3). 

4. Přitlačte spodní část autosedačky dolů a zároveň co nejvíce napněte pás. Nejlépe v místě poblíž přezky. 

Ujistěte se, že se autosedačka nepohybuje dopředu a dozadu či ze strany na stranu podél pásu o více než 

2,54 cm (Obr. 4). 

5. Protáhněte šikmou část bezpečnostního pásu horním vodicím úchytem na opěradle autosedačky (Obr. 

5). 

6. Bezpečnostní pás sepněte pojistnou sponou (pokyny k instalaci naleznete dále v textu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použití horního úvazu při orientaci po směru jízdy 

VAROVÁNÍ: 

• Použití horního úvazu se doporučuje, kdykoli je autosedačka otočena proti směru jízdy, a 

v případě dětí od 15 do 25 kg se úvaz použít MUSÍ.  

• Když je autosedačka otočena proti směru jízdy, upevněte horní úvaz ke schválenému bodu 

ukotvení. 

• Úvaz NIKDY neupevňujte k  pohyblivým částem či mechanismům sedadla automobilu. 

Pokud váš vůz žádný bod pro ukotvení úvazu nemá, prostudujte si manuál k obsluze vozidla, případně 

požádejte výrobce či autorizovaného prodejce automobilu o další informace.  

 



 

Použití horního úvazu: 

1. Před usazením autosedačky do vozidla vyjměte horní úvaz z přihrádky v horní části opěradla 

autosedačky (Obr. 1). 

2. Stiskněte pojistku, podržte ji stisknutou a provlékněte napínačem, který je ukotven zezadu na opěradle 

autosedačky, odpovídající pásy (Obr. 2). 

3. Usaďte autosedačku do vozu po směru jízdy (viz strany 21-22) a vyhledejte body pro připojení úvazu. 

Pomůže vám manuál k obsluze vozidla (Obr. 3). 

4. Sponu na konci úvazu připevněte k ukotvení. Tahem za volný konec úvaz napínejte, dokud indikátor 

tahu nezezelená. Další informace naleznete na straně 20 (Obr. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použití sedačkových bezpečnostních pásů 

 

 

 

 

 

1. Uvolněte pásy vytažením pojistky 1 směrem nahoru. Držte pojistku pásu nahoře a vytáhněte oba 

ramenní popruhy (Obr. 1). 

2. Stisknutím červeného tlačítka uprostřed pásy rozepněte (Obr. 2). 

3. Posaďte dítě do autosedačky se zády pevně opřenými o opěradlo autosedačky. Přes ramena mu 

navlékněte ramenní popruhy (Obr. 3). 

4. Přiložte obě části spony k sobě (Obr. 4). 

 

NEBO 

tahem napněte indikátor 

tahu 



 

5. Zasuňte sponu do zámku a zatlačte. Pás se s cvaknutím zapne (Obr. 5). 

6. Pokud ramenní popruhy používáte v některé ze dvou horních poloh, musí být spodní okraj opěrky hlavy 

na úrovni spodní čelisti dítěte, ale nad úrovní ramen. Pokud ramenní popruhy používáte ve třech spodních 

polohách, posuňte opěrku hlavy do nejvyšší polohy (Obr. 6). 

7. Utáhněte bezpečnostní pásy autosedačky pomocí příslušného popruhu ve spodní části autosedačky. 

Pásy musí těsně obepínat hrudník a stehna dítěte. Zkontrolujte, zda nejsou popruhy zádržného systému 

nikde zkroucené (Obr. 7). 

8. Kontrola těsného obepnutí: V místě klíční kosti dítěte přiložte na pás palec a ukazovák. Pokuste se 

uchopit pás mezi prsty. Pokud takto zkrátíte pás o více než 3 cm, je třeba popruhy ještě utáhnout (Obr. 8). 

 

 

 

 

 

Použití pojistné spony bezpečnostního pásu  

 

Pokyny k použití: 

1. Rozepněte pojistnou sponu bezpečnostního pásu 

uvolněním západky a rozevřením čelistí (Obr. 1, Obr. 2). 

 

 

2. Napněte pás tak, aby jeho vodorovná část pevně 

přiléhala k úchytům (otvoru) pro pás a vložte obě části 

bezpečnostního pásu mezi čelisti spony. Sponu zavřete a 

zapněte (viz Obr. 3 pro orientaci proti směru jízdy, Obr. 4 

pro orientaci po směru jízdy). 

 

 

POZOR: Pojistná spona se MUSÍ zapínat bezprostředně u 

skořepiny autosedačky. 

 

 

VAROVÁNÍ: 

Když je autosedačka otočena po směru jízdy, je nutné sejmout spodní nástavec. Ujistěte se, že je 

pojistná spona dobře zapnutá. 

 



 

Čištění a údržba 

Čištění a údržba sklápěcího mechanismu a západek: 

Pravidelně kontrolujte čistotu a správné fungování všech západek a pojistek proti sklápění. Když zvednete 

pojistné páčky, měly by se pojistky i západky po uvolnění okamžitě vracet zpět do původní polohy. 

 

VAROVÁNÍ: 

• Autosedačku NEPOUŽÍVEJTE, pokud pojistky a západky nefungují správně. Mohlo dojít 

k nadměrnému nakumulování nečistot, které nelze odstranit, nebo k vnitřnímu poškození 

pojistného mechanismu, které brání správnému fungování autosedačky. 

• Žádné části autosedačky NEPROMAZÁVEJTE olejem ani jinými mazadly. 

• NEPOUŽÍVEJTE autosedačku, pokud jsou na kovovém povrchu patrné známky koroze. 

 

 

Případné nečistoty z různých 

částí sklápěcího mechanismu  

očistíte měkkým štětinovým  

kartáčem 

 

 

 

 

Odstranění zaschlých tekutin či jídla vyžaduje důkladnější čištění: 

1. Zajistěte autosedačku ve složené pozici (viz strany 7-9). 

2. Čištění provádějte pouze vlhkým hadříkem. Namočte jej do teplé vody a důkladně vyždímejte, aby z něj 

nekapala voda. Potom otřete části, které je třeba vyčistit. 

3. Po otření vlhké části osušte. 

4. Zkontrolujte, zda pojistky a západky nadále správně fungují. 

• Používejte POUZE vodu. 

• NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla, mýdlo, agresivní čistidla, ani jiné čisticí prostředky. 

 

Čištění plastové skořepiny: 

• Čištění provádějte pouze vlhkým hadříkem. Namočte jej do teplé vody s jemným mýdlem. Důkladně jej 

vyždímejte, aby z něj NEKAPALA voda. 

• Po vyčištění vlhké části osušte. 

• NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani agresivní čistidla. 

 

Čištění popruhů: 

• Čištění provádějte pouze vlhkým hadříkem. Namočte jej do teplé vody s jemným mýdlem. Před otřením 

popruhů hadřík důkladně vyždímejte, aby z něj NEKAPALA voda. Nenamočte popruhy. 

• Po vyčištění vlhké části osušte. 

• NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani agresivní čistidla. 
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Čištění přezky pásů: 

1. Pokud dítě v autosedačce jí či pije, pravidelně čistěte 

přezku pásů, aby správně fungovala.  

2. Přezku lze z pásů sejmout podle pokynů na stranách 11-

12. 

3. Důkladně ji omyjte vlažnou vodou nebo ji nechte 3-6 

hodin odmočit, aby se rozpustily zaschlé tekutiny, případně 

ztvrdlé zbytky jídla. NENAMÁČEJTE pás přezky. Pouze 

důkladně propláchněte její mechanické části. 

4. Osušte. 

5. Opakovaným zapínáním a rozepínáním zkontrolujte, zda 

přezka i po vyčištění správně funguje. Pokud po vložení 

spony není slyšet cvaknutí, vyčistěte přezku znovu. 

• K čištění přezky používejte POUZE vodu. 

• NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani agresivní čistidla. 

 

Sejmutí látkového potahu 

1. Odstraňte pásy podle návodu na straně 15. 

2. Sejměte přezku podle návodu na straně 11. 

3. Horem sáhněte potah z opěradla. 

4. Uvolněte spony na sedáku autosedačky vpředu dole. 

5. Opatrně stáhněte potah z rámu autosedačky. 

6. Rozepněte čtyři patentky v zadních rozích sedáku. 

7. Z otvorů po stranách potahu sedáku vytáhněte popruhy. 

8. Nyní můžete potah vyprat podle pokynů na štítku. 

9. Před praním potahu zapněte všechny suché zipy, aby se neodíral mikrovelur či úplet. 

 

Nasazení látkového potahu: 

Chcete-li potah nasadit zpět, postupujte opačně. 

 

 

 



 

Informace o záruce 

Distributor značky Diono poskytuje na tento výrobek záruku pouze původnímu kupci, a to 2 roky od data 

nákupu. V případě záruční reklamace je nutné s výrobkem vrátit také originál účtenky / dokladu o koupi 

(kopie nestačí). 

Tato záruka se nevztahuje na přirozené projevy opotřebení, ani na poškození způsobené přílišným 

namáháním nebo nesprávným použitím. 

Veškeré materiály použité pro výrobu tohoto produktu splňují vysoké nároky na stálost barev vystavených 

přímému slunci. Veškeré tkaniny vystavené UV záření však postupně blednou. Nejedná se o vadu 

materiálu, ale o normální známku opotřebení, na kterou se nevztahuje záruka. Úplné a podrobné informace 

o záruce naleznete na stránkách www.diono.com. 

Poznámka: Špatné fungování přezky je často způsobeno nahromaděním prachu a nečistot, které mohou 

mechanismu bránit v činnosti. 

Pokud k tomu dochází, je možné přezku vyčistit podle uvedených pokynů. 
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