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Instrukcja obsługi PL 

Gratulujemy zakupu fotelika dla dzieci Sparco Kids. Przed montażem należy 
uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. 

WAŻNE 
NIE NALEŻY korzystać z pozycji przodem do kierunkiu jazdy, dopóki dziecko 
nie skończy 15 miesiąca życia. 

WAŻNE 
NIE NALEŻY używać fotelika na miejscach siedzących, gdzie zamontowana 

jest aktywna czołowa poduszka powietrzna. 
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Informacje o foteliku

Uwaga dot. i–Size ECRS (40-105 cm): 

Niniejszy fotelik posiada rozwiązanie i-Size Enhanced Child Restraint 
System (ECRS). Jest zatwierdzony zgodnie z Regulaminem nr 129 ONZ do 
użytku na miejscach siedzących w pojazdach zgodnie z normą i-Size, 
zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu wydaną przez producenta pojazdu. 

Jeśśli pojawią się wątpliwości, należy skontaktować się z producentem 
Enhanced Child Restraint System (Ulepszonego systemu bezpieczeństwa 
dla dzieci) lub ze sprzedawcą.

Uwaga dot. fotelików podwyższających dla dzieci 
i-Size ECRS (105-135 cm): 

Niniejszy fotelik wyposażony jest w rozwiązanie i-Size Enhanced Child 
Restraint System (ECRS). Jest zatwierdzony zgodnie z Regulaminem nr 129 
ONZ do użytku głównie „w pozycji siedzącej i-Size”, zgodnie z instrukcją 
obsługi pojazdu wydaną przez producenta pojazdu.

Jeśli pojawią się wątpliwości, należy skontaktować się z producentem 
Enhanced Child Restraint System lub ze sprzedawcą.

i-Size ECRS Dodatkowe oznaczenia 
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CECHY PRODUKTU PL 

1    Zagłówek 

2    Prowadzenie pasa naramiennego

3   Nakładki na pasy

4    Wygodne siedzisko 

5    Klamra uprzęży

6    Osłona klamry 

7   Prowadnica pasa barkowego

8     Regulacja odchylenia
9     Pasek regulacji uprzęży 

10    Przycisk regulacji pasów
11   Regulator obrotu
12    Podstawa 

13    Regulator zagłówka
14    Łącznik ISOFIX 

15    Regulator ISOFIX 

16    Noga podpierająca
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OSTRZEŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 
Niniejszy produkt przy montażu przeciwnie do kierunku jazdy może być 
przeznaczony dla dzieci o wzroście 40-105 cm (waga: 0-18 kg, ok. 0-4 lat), 
z wykorzystaniem systemu ISOFIX+podparcie, umożliwiającego 
zamocowanie fotelika. 

Niniejszy produkt może być również montowany zgodnie z kierunkiem 
jazdy w oparciu o 5-punktowy system bezpieczeństwa dla dzieci 
o wzroście 83-105 cm (waga: 9-18 kg, w wieku ok. od 9 miesięcy do 4 lat), 
z wykorzystaniem systemu ISOFIX+podparcie, umożliwiającego 
zamocowanie fotelika.

Niniejszy fotelik może być również montowany zgodnie z kierunkiem 
jazdy dla dzieci o wzroście 105-135 cm (waga: 15-36 kg, około 3-12 lat), z 
wykorzystaniem trzypunktowego pasa bezpieczeństwa dla dorosłych do 
zamocowania fotelika dla dzieci lub z wykorzystaniem systemu ISOFIX i 
trzypunktowego pasa bezpieczeństwa dla dorosłych do zamocowania 
fotelika dla dzieci. 

Nie należy wykorzystywać żadnych innych punktów mocowania niż te 
opisane w instrukcji i oznaczone na foteliku, gdy dziecko mieści się w 
zakresie 105-135 cm wzrostu. 

Instrukcje należy zachować do wykorzystania w przyszłości, w schowku z 
tyłu fotelika. 

Fotelik dziecięcy nie jest przeznaczony do używania w domu. Fotelik nie 
został zaprojektowany z myślą o użytku domowym i należy go 
wykorzystywać tylko w samochodzie. 

Nie należy stosować fotelika dziecięcego skierowanego przeciwnie do 
kierunku jazdy na miejscach, gdzie zamontowana jest aktywna czołowa 
poduszka powietrzna. Może to być przyczyną śmierci lub poważnych 
obrażeń. 

Ze względów bezpieczeństwa fotelik dziecięcy musi być przymocowany 
wewnątrz pojazdu za pośrednictwem systemu mocowania ISOFIX, 
niezależnie od tego, czy dziecko znajduje się w foteliku, czy nie. 

Elementy sztywne i części z tworzyw sztucznych fotelika dziecięcego 
należy umieścić i zamontować w taki sposób, aby uniemożliwić ich 
zakleszczenie w trakcie codziennego użytkowania pojazdu przez ruchome 
siedzenie lub drzwi pojazdu. 

Wszelkie pasy mocujące urządzenie przytrzymujące do pojazdu muszą być 
napięte; 

Noga podpierająca muszi ściśle przylegać do podłogi pojazdu; 
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OSTRZEŻENIE BEZPIECZEŃSTWA PL 

Wszystkie pasy zabezpieczające dziecko muszą być dopasowane do jego 
ciała; 

Pasy nie mogą być poskręcane; 

Należy upewnić się, że każdy pas biodrowy jest założony nisko, tak aby 
miednica była mocno zapięta; 

Fotelik należy wymienić, jeżeli uległ poważnym przeciążeniom w skutek 
wypadku; 

Dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji lub przeróbek fotelika bez zgody 
organu udzielającego homologacji jest zabronione, należy również ściśle 
przestrzegać instrukcji montażu dostarczonych przez producenta – 
niedopilnowanie tego także powoduje zagrożenie; 

Jeżeli fotelik nie jest wyposażony w pokrowiec z materiału, nie powinien 
być wystawiony na działanie promieni słonecznych, w przeciwnym razie 
może okazać się zbyt gorący dla skóry dziecka; 

Nie należy pozostawiać dziecka w foteliku bez opieki. 

Wszelkie bagaże lub inne przedmioty potencjalnie mogące spowodować 
obrażenia w razie kolizji należy odpowiednio zamocować; 

Rozwiązania ECRS nie należy używać bez pokrowca; 

Pokrowca fotelika nie wolno zastępować innym niż zalecany przez 
producenta, ze względu na to, że stanowi on integralną część ; 

Instrukcje obsługi należy przechowywać w foteliku przez cały okres jego 
użytkowania lub w uchwycie pojazdu przy wbudowanych do tego 
schowkach ;

Użytkownik powinien  zapoznać się z instrukcją obsługi producenta 
pojazdu; 

Nie należy korzystać z produktów używanych, ponieważ nigdy nie można 
mieć pewności, co się z nimi działo przez ich okres eksploatacji. 

Niniejszy fotelik dziecięcy został zaprojektowany na rynek europejski i 
spełnia wymagania aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących 
samochodowych fotelików dziecięcych: 

Przepisy EKG R44 Unii Europejskiej. UWAGA: niniejszy fotelik nie 
spełnia wymogów przepisów obowiązujących w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki. 
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SPOSÓB UŻYCIA 

3.1 Pozycja montażowa fotelika dziecięcego w samochodzie 

Dotyczy tylko pojazdów z homologacją wyposażonych w 3-punktowy pas 

bezpieczeństwa, spełniających wymogi Regulaminu nr 16 EKG ONZ lub 

innych równoważnych norm. 

Nie należy stosować pozycji przeciwnie do kierunku 
jazdy na miejscach siedzących, gdzie zamontowana jest 
aktywna czołowa poduszka powietrzna. 

Fotelik może być używany wyłącznie z zamontowanymi 
mocowaniami ISOFIX. 
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SPOSÓB UŻYCIA PL 

3.2 Regulacja zagłówka 

Rys.nr 1 

Jak pokazano na rysunku 1, należy pociągnąć za pierścień regulacyjny, 
aby wyregulować zagłówek w górę i w dół, a następnie zablokować go 
w odpowiednim położeniu. 

Zagłówek ma 7 stopni regulacji, dzięki czemu można go podwyższać 
lub obniżać zależnie od wzrostu dziecka. 

3.3 Sprawdzenie wysokości pasów bezpieczeństwa na ramiona 

Należy zawsze sprawdzić, czy pasy na ramiona są na prawidłowej 
wysokości dla dziecka. Pasy na ramiona dziecka muszą być zawsze 
przewleczone przez otwory w pokrowcu i korpusie fotelika, które są 
najbliżej górnej części ramion dziecka. 
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SPOSÓB UŻYCIA 

3.4 Sposób użycia zapięcia 

zapięcie (szkic poglądowy) 

Krok 1: Należy połączyć ze sobą lewy i prawy element zapięcia. 

Krok 2: Należy włożyć oba elementy w otwór zapięcia. Słysząc 
jednocześnie „kliknięcie”. Oznacza to, że zapięcie się zablokowało. Należy 
pociągnąć elementy zapięcia i sprawdzić, czy zapięcie zablokowało się 
prawidłowo. 

Krok 3: Aby odpiąć pasy bezpieczeństwa, wystarczy nacisnąć czerwony 
przycisk, co spowoduje odblokowanie zapięcia i zwolnienie elementów.  

3.5 Regulacja długości uprzęży 

Rys. nr  1 

Rysunek 1: Zacieśnianie uprzęży. 

Należy pociągnąć uprząż do góry, aby 
wyeliminować luz z partii biodrowych uprzęży, a 
następnie pociągnąć za przedni pas elastyczny, 
aż uprząż zostanie w pełni napięta. 

Uprząż należy wyregulować tak ciasno, jak to 
możliwe, jednocześnie nie powodując 
niewygody u dziecka. Luźna uprząż może 
stanowić zagrożenie. 

Należy sprawdzić i dokręcić regulator uprzęży za 
każdym razem, gdy dziecko jest umieszczane w 
foteliku. 
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SPOSÓB UŻYCIA PL 

Rys. nr 2 

Rysunek nr 2: Luzowanie uprzęży. 

Uprząż można poluzować za pomocą naciśnięcia 
regulatora (pod pokrowcem fotelika), który 
znajduje się z przodu fotelika. Należy nacisnąć 
regulator, trzymając drugą ręką obie części 
uprzęży. Pociągnięcie uprzęży do siebie spowoduje 
jej poluzowanie. 

3.6 Elementy usuwalne i ukryte 

poduszka siedziska trójkątna gąbka 

Przy wzroście > 60 cm: powyższe elementy muszą być usunięte 

nakładki na pasy klamra (szkic 
poglądowy) 

Przy wzroście 105-135 cm: powyższe elementy muszą być usunięte 

11 
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SPOSÓB UŻYCIA 

3.7 Sposób przechowywania pasów bezpieczeństwa na  z     
zapięciem 

1  Krok 1: Należy otworzyć zapięcie i materiałowy pokrowiec na oparciu 
fotelika; 

2      Krok 2: Pasy na ramiona z nakładką na ramiona należy przechowywać po 

obu stronach fotelika. Należy odpowiednio napiąć pasek regulacyjny 

uprzęży i zamknąć materiałowy pokrowiec na oparciu fotelika; 

3  Należy unieść materiałowy pokrowiec fotelika, a następnie włożyć 
zdemontowane zapięcie do otworu schowka. 

12 
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SPOSÓB UŻYCIA PL 

3.8 Regulacja łączników ISOFIX 

Przycisk rozłączający 
ISOFIX 

Przycisk blokujący 
ISOFIX 

Łączniki ISOFIX można ustawić w wielu pozycjach, aby pasowały do różnych 
położeń dolnych punktów mocowania ISOFIX, które znajdują się w foteliku 
samochodowym. Należy nacisnąć przycisk rozłączający, aby dostosować 
łączniki ISOFIX po obu stronach do najdłuższego położenia.  

Następnie włożyć łączniki ISOFIX do prowadnic i wprowadzić je do punktów 
mocowania ISOFIX. Należy upewnić się, że słyszalne jest „kliknięcie”, 
a wskaźnik zablokowania ISOFIX pokazuje kolor ZIELONY. 

Aby rozłączyć łączniki ISOFIX, należy najpierw skończyć ich montaż. 
Następnie należy nacisnąć czerwony przycisk rozłączający ISOFIX 
w kierunku pokazanym na rysunku, co spowoduje zwolnienie mocowania 
ISOFIX. 

Po podłączeniu do mocowania ISOFIX, należy przesunąć fotelik tak, aby 
ściśle przylegał do siedzenia samochodu. W tej chwili podstawa ISOFIX jest 
odpowiednio zamontowana na swoim miejscu. 
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SPOSÓB UŻYCIA 

3.9 Sposób użycia nogi podpierającej
Przy wzroście dziecka 40-105 cm należy używać nogi podpierającej

1  Należy wyjąć nogę  znajdującą się 
w dolnej części podstawy, 
zachowując kąt 90° względem 
podstawy. 

2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk 
blokady wspornika, jednocześnie 
trzymając wspornik, i wysunąć go do 
prawidłowej pozycji. 

3  Sposób regulacji długości:
Należy nacisnąć i przytrzymać 
przycisk regulacji na wsporniku, 
a następnie regulować długość w 
górę i w dół do momentu, aż noga 
podpierająca będzie przylegać do 
podłogi samochodu. 
Wskaźnik u dołu wspornika zmieni 
kolor na zielony. 

Przy wzroście dziecka 105-135 cm nie ma konieczności używania wspornika. 
Jeśli użytkownik chce schować nogę, wystarczy wykonać powyższe czynności 
w odwrotnej kolejności. 
3    2   1 

14 



15 

Regulator obrotu 

SPOSÓB UŻYCIA PL 

3.10 Obracanie fotelika 

1 Należy wyciągnąć jedną ręką 

regulator obrotu, a drugą obrócić 

fotelik; urządzenie można obracać 
w obie strony; 

2 Usłyszenie dźwięku „kliknięcia” 
oznacza, że stopień regulacji 
znalazł się we właściwym 
położeniu. 

Przy wzroście dziecka 40-83 cm, fotelik powinien 
być ustawiony przeciwnie do kierunku jazdy. 

Przy wzroście dziecka 83-105 cm, fotelik może być 
ustawiony przeciwnie do kierunku jazdy lub zgodnie 
z kierunkiem jazdy. 

Przy wzroście dziecka 105-135 cm, fotelik powinien 
być ustawiony zgodnie z kierunkiem jazdy. 



Regulator odchylenia korpusu 

1 
2 

3 

4 

SPOSÓB UŻYCIA 

3.11 Sposób użycia mechanizmu odchylania 

1   Należy wyciągnąć regulator 
kąta odchylenia, aby ustawić 
fotelik z przodu i z tyłu. 

Regulacja pionowa – pierwsze położenie 

Regulacja odchylenia – drugie położenie 

Regulacja odchylenia – trzecie położenie 

Regulacja odchylenia – czwarte położenie 

2  Fotelik samochodowy można 
odchylić w 4 różnych pozycjach, tak 
jak pokazano na powyższej ilustracji. 

Przodem do kierunku jazdy: 
Wzrost 83-105 cm: ①②③④ 

Wzrost 105-135 cm: ① 
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MONTAŻ PL 

4.1 Montaż przeciwnie do kierunku jazdy 
Wzrost: 40-105 cm 
Sposób użycia: ISOFIX+wspornik 

1     Po pierwsze, należy wyciągnąć wspornik podstawy (patrz 3.9); 
2     Po drugie, należy wyciągnąć łącznik ISOFIX (patrz 3.8); 

3     Po trzecie, należy umieścić fotelik dziecięcy na siedzeniu samochodu; 

2 

1 

NIE NALEŻY korzystać z pozycji zgodnej z kierunkiem 
jazdy, dopóki dziecko nie skończy 15 miesiąca życia. 



5 

MONTAŻ 

4  Należy obrócić fotelik w stronę 

drzwi samochodu. Następnie 

umieścić dziecko w foteliku, 
wyregulować pasy na ramiona 

i zablokować zapięcie (patrz 3.3-
3.5); 

Na koniec należy zablokować 
fotelik w pozycji przeciwnej do 
kierunku jazdy. 
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MONTAŻ PL 

4.2 Montaż zgodnie z kierunkiem jazdy 
Wzrost: 83-105 cm 
Sposób użycia: ISOFIX+wspornik 

1     Po pierwsze, należy wyciągnąć wspornik podstawy (patrz 3.9); 
2     Po drugie, należy wyciągnąć łącznik ISOFIX (patrz 3.8); 
3  Po trzecie, należy umieścić fotelik dziecięcy na siedzeniu 

samochodu; 
4  Na koniec należy umieścić dziecko w foteliku, wyregulować pasy 

na ramiona i zablokować zapięcie (patrz 3.3-3.5). 

Przy wzroście > 60 cm: powyższe elementy  
muszą być usunięte 



MONTAŻ 

4.3 Montaż zgodnie z kierunkiem jazdy 
Wzrost: 105-135 cm 

Sposób użycia ①: Mocowanie za pomocą ISOFIX + 3-punktowego pasa 

bezpieczeństwa dla dorosłych. 

1     Należy schować wspornik (patrz 3.9) 

2     Następnie należy wyciągnąć łącznik ISOFIX (patrz 3.8) 
3    Na koniec należy umieścić dziecko w urządzeniu 

przytrzymującym dla dzieci. Należy wyregulować 
zagłówek tak, aby upewnić się, że jest na wysokości 
ramion dziecka i jest odpowiednio zablokowany; 

Pas na ramiona  

Pas na biodra 

Po zapięciu pasa, klamra przy 
siedzeniu i zaczep prowadnicy pasa 

nie mogą znajdować się w tej pozycji. 
W razie wątpliwości należy 

skontaktować się z producentem. 

Należy upewnić się, że pas 
bezpieczeństwa nie jest luźny ani 
poskręcany. 

4  Zgodnie ze sposobem montażu, należy poprowadzić pas bezpieczeństwa 
w poprzek ciała dziecka w prowadnicy pasa barkowego; 
Należy upewnić się, że pas bezpieczeństwa przechodzi przez rowek 
prowadzący w zagłówku, a następnie pociągnąć za biodrową część pasa 
bezpieczeństwa, aby sprawdzić, czy jest on prawidłowo zablokowany. 
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MONTAŻ PL 

Wzrost: 105-135 cm 

Sposób użycia ②: Mocowanie za pomocą 3-punktowego pasa 

bezpieczeństwa dla dorosłych. 

1     Należy schować wspornik (patrz 3.9) 

Pas na ramiona  

Pas na biodra 

Po zapięciu pasa, klamra przy 
siedzeniu i zaczep prowadnicy 

pasa nie mogą znajdować się w tej 
pozycji. W razie wątpliwości należy 
skontaktować się z producentem. 

Należy upewnić się, że pas 
bezpieczeństwa nie jest luźny 
ani poskręcany. 

2  Na koniec należy umieścić dziecko w urządzeniu przytrzymującym dla dzieci. 
Należy wyregulować zagłówek tak, aby upewnić się, że jest na wysokości 
ramion dziecka i jest odpowiednio zablokowany; 

3  Zgodnie ze sposobem montażu, należy poprowadzić pas bezpieczeństwa 
w poprzek ciała dziecka w rowku fotelika samochodowego. Należy upewnić 
się, że pas bezpieczeństwa przechodzi przez rowek prowadzący w zagłówku, 
a następnie pociągnąć za biodrową część pasa bezpieczeństwa, aby sprawdzić, 
czy jest on prawidłowo zablokowany. 

Przy wzroście 105-135 cm: powyższe elementy 
muszą być usunięte 



KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 

5.1 Codzienna konserwacja 

Podczas codziennego użytkowania należy co pewien czas sprawdzać 
fotelik dziecięcy. Fotelik dziecięcy po wypadku należy wymienić. 

Fotelik powinien być przechowywany w suchym i przewiewnym miejscu, 
aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci i pleśni. 

Jeżeli fotelik dziecięcy się zakurzy, należy wyczyścić pasy bezpieczeństwa 
i elementy z tworzywa sztucznego, wycierając je wilgotną gąbką, a potem 
pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. 

Jeśli na zapięcie przypadkowo spadnie jedzenie lub zostanie zalane 
napojem, należy wymontować pas bezpieczeństwa z fotelika i delikatnie 
opłukać go ciepłą wodą. 

Należy go pozostawić do wyschnięcia w pomieszczeniu.  

Informacje na temat czyszczenia całego pokrowca materiałowego fotelika 
dziecięcego znajdują się w instrukcjach dotyczących czyszczenia pod 
punktem 5.2. 
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KONSERWACJA I CZYSZCZENIE PL 

5.2 Instrukcje dotyczące czyszczenia 

Niedozwolone jest używanie jakichkolwiek rozpuszczalników, detergentów 
chemicznych lub środków smarnych na jakichkolwiek częściach fotelika 
dziecięcego. 

Pranie ręczne, 
temperatura wody 

poniżej 30℃ 

Nie 
wybielać 

Czyszczenie na 
sucho, dowolny 

rozpuszczalnik poza 
trójchloroetylenem 

Nie suszyć 
w suszarce 
bębnowej 

Nie prasować 

5.3 Zdejmowanie i zakładanie materiałowego pokrowca 

Po pierwsze, należy wyciągnąć podkładkę pod krocze i zapięcie fotelika 
dziecięcego. 

Należy rozpiąć zamek błyskawiczny na zagłówku i zdjąć pokrowiec zagłówka. 
Należy rozpiąć rzepy pokrowca na oparcie, wymontować pasy na ramiona i 
wygodne siedzisko, a także zdjąć pokrowiec na oparcie. 

Aby włożyć pokrowiec materiałowy fotelika dziecięcego, należy wykonać 
powyższe czynności w odwrotnej kolejności. 

P30℃ 



GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE 

620 mm 

443 mm 565 mm 

Odległość od przodu do tyłu fotelika: 565 mm  

Odległość od lewego końca do prawego końca fotelika: 443 mm  

Wysokość fotelika: 620 mm 

Waga fotelika: 11 ± 0,5 kg 
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	Bez nazwy



