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 Vážený používateľ RECARO Monza Reha, 

aby bola manipulácia s Vašou novou detskou autosedačkou pre Vás a hlavne aj pre dieťa 
bezpečná, praktická a pohodlná, prosím, prečítajte si najprv tento návod a návod na montáž a na 
používanie priložený k sedačke. 

Ak by ste napriek tomu mali ešte otázky alebo problémy, obráťte sa prosím priamo na nás. 
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1./  Všeobecné pokyny 

 

 Prosím dodržujte: 

Dieťa VŽDY zaistite s 3-bodovým bezpečnostným pásom nachádzajúcim sa vo vozidle. 5-bodový 
polohovací pás zabudovaný v detskej sedačke NIE je relevantný pre bezpečnosť. 

 

 Vhodná do telesnej hmotnosti 50 kg: 

RECARO Monza Reha na základe požiadaviek ECE R 44/04 úspešne podstúpila záťažový test 
u spoločnosti Dekra (Drážďany). Týmto sa RECARO Monza Reha schválila ako „zádržné zariadenie pre 
špeciálne požiadavky (S)“. 

  

 S RECARO Isofix (model Seatfix) ste za vodou 

Isofix je medzinárodne normalizovaný upevňovací systém pre detské autosedačky. Vo vozidle sú príslušné 
ukotvenia Isofix pevne spojené s karosériou. Do týchto normalizovaných pripevňovacích bodov sa dajú 
autosedačky Isofix ukotviť jednoducho a rýchlo. Sedačka je takto aj bez dieťaťa v aute dobre zaistená a už 
sa nemusí navyše pridržiavať 3-bodovým bezpečnostným pásom vozidla. Prosím, vopred si skontrolujte, či 
máte ukotvenie Isofix. 

  

 Určenie účelu / indikácia 

 Nemecké Nariadenie o liečebných prostriedkoch (HMV - Heilmittelverordnung)  

 č. 26.11.06.0020 

Detská autosedačka RECARO Monza Reha / RECARO Seatfix Reha je koncipovaná pre prepravu telesne 
postihnutých detí vo vozidlách medzi iným s nasledujúcimi klinickými obrazmi choroby: 

- detská mozgová obrna; 

- syndróm hypotónie nešpecifikovaného vzniku; 

- muskulárna dystrofia; 

- ochorenia s rôznymi syndrómami. 

Táto autosedačka sa vyznačuje škrupinovým tvarom a existujúcim systémom anatomických vložiek. Tým 
ponúka dodatočnú oporu pri bezpečnom sedení, stabilizáciu kontroly hlavy a stabilné sedenie v oblasti 
chrbta, ako aj podoprenie/kontrolu v oblasti chodidiel. 

RECARO Monza Reha / RECARO Seatfix Reha sa preto dá veľmi dobre prispôsobiť individuálnym 
požiadavkám telesne postihnutých detí. 

 

 Riziká používania / kontraindikácie 

Nie sú známe žiadne riziká používania a kontraindikácie. 
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2./  5-bodový polohovací pás 

 

 Prosím všimnite si: 

5-bodový polohovací pás slúži na umiestnenie dieťaťa v autosedačke a nechráni pri nehode. Na zaistenie 
dieťaťa v sedačke sa vždy musí použiť existujúci 3-bodový bezpečnostný pás. 

 

 2.1  Zmena dĺžky pásu: 

Ťahajte za voľné popruhy pásu, aby ste pás skrátili a utiahli. Na predĺženie pásu vyklopte hore čiernu 
napínaciu pracku a pás vytiahnite na požadovanú dĺžku. 

Navyše sa dĺžka pásu v prípade potreby môže zmeniť pomocou dvoch ôk pásu (priskrutkovaných) na 
operadle. 

 

 2.2  Spona pásu: 

Pri otváraní tlačte na červenú priehlbeň spony. Potom oddeľte dve horné úchytky pásu. Pri zatváraní pásu 
zasuňte príchytky pásu jednotlivo do spony a tlačte, dokým nezaskočia s počuteľným kliknutím. 

Poťah ochrany pásu (zips) sa dá zosňať a prať v práčke do 30°C. Prosím, otvorte taktiež zips na spodnej 
ochrane pásu, aby ste mohli poťah zosňať. 

 

Obrázok 1a: Zmena dĺžky pásu    Obrázok 1b: Otvorenie a zatvorenie  

          spony pásu (kliknutie) 
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3./  Anatomické vložky opierky hlavy 

Kvôli ľahšiemu pripevneniu anatomických vložiek nastavte opierku hlavy sedačky do najvyššej polohy. 
Natiahnite poťahy anatomických vložiek cez bočné časti opierky hlavy a upevnite ich hore tlačidlovým 
gombíkom. V spodnej oblasti sa anatomické vložky upevňujú na opierku hlavy gumou. 

Poťah sa dá zosňať (zips) a prať v práčke do 30°C. 

       Obrázok 2a: Natiahnutie anatomických Obrázok 2b: Upevnenie a    Obrázok 2c: hore  

vložiek      dole 

 

 

4./  Anatomické vložky hrudníka 

Anatomické vložky hrudníka možno pripevniť vľavo a vpravo v oblasti chrbta tlačidlovými gombíkmi a 
suchým zipsom v troch rôznych výškach. Pri pripevňovaní začnite tlačidlovým gombíkom. 

Pritlačením na operadlo existujúce flaušové pásiky suchého zipsu dosiahnu lepšiu fixáciu. 

Poťah sa dá zosňať (zips) a prať v práčke do 30°C. 

Obrázok 3a: Tlačidlový gombík    Obrázok 3b: Upevnenie suchým zipsom 
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5./  Bočné anatomické vložky sedadla 

Kvôli ľahšiemu pripevneniu bočných anatomických vložiek nastavte operadlo do vodorovnej polohy. 
Natiahnite poťahy bočných anatomických vložiek cez bočné časti sedacej plochy a upevnite ich v zadnej 
časti tlačidlovým gombíkom. 

Poťah sa dá zosňať (zips) a prať v práčke do 30°C. 

Obrázok 4a: Natiahnutie bočnej  Obrázok 4b: Tlačidlový gombík vzadu 

  anatomickej vložky   

 

6./  Príslušenstvo 

6.1  Abdukčný klin (príslušenstvo)      

Pred montážou abdukčného klinu uvoľnite inbusovú skrutku v prednej časti sedacej plochy, ktorá 
pridržiava aj 5-bodový polohovací pás, a vyberte spodný popruh 5-bodového polohovacieho pásu. 

Hĺbka sa môže nastaviť dvomi inbusovými skrutkami na koľajničke pod abdukčným klinom. Pred konečnou 
montážou prispôsobte taktiež nastavenie hĺbky pre dĺžku nôh dieťaťa. 

Preveďte kovovú úchytku abdukčného klina predpripravenou štrbinou pod čalúnením sedadla z penovej 
hmoty a zahákujte ju. Diera a závit musia ležať nad sebou. Pred priskrutkovaním abdukčného klinu 
nezabudnite, že sa tiež musí znovu pripevniť 5-bodový polohovací pás. 

Na montáž potrebujete priložený 3 mm inbusový kľúč. 

Poťah sa dá zosňať (šnúrka) a prať v práčke do 30°C. 

Obrázok 5a: Nasadenie abdukčného   Obrázok 5b: Nastavenie hĺbky klina 
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6.2  Otočná platňa s adaptérom podnožky (príslušenstvo)  

Pred pripevnením čistite umelohmotnú plochu na spodnej strane sedačky komerčne dodávanými 
prostriedkami (napr. vodou a saponátom), pokým nie je úplne bez tuku. 

Teraz uvoľnite pásy suchého zipsu (flauš) z otočnej platne a pripevnite ich pod sedačku. Pásy suchého 
zipsu (háčiky) zostávajú na otočnej platni. 

Teraz umiestnite sedačku lícujúco v uhle 90° dopredu na otočnú platňu (rukoväť otočnej platne smeruje 
dopredu) a nakláňajte sedačku na otočnej platni tak, aby sa sedacia plocha pevne spojila suchým zipsom. 

Otočná platňa je predmontovaná pre umiestnenie autosedačky na zadné pravé sedadlo auta (bezpečné 
usadzovanie a vysadzovanie dieťaťa zo strany chodníka v krajinách s pravostrannou premávkou). Pri 
umiestnení detskej sedačky na ľavej strane zadného sedadla sa musí zmeniť ťažisko otočného kotúča. 
Kvôli tomu sa inbusová skrutka iba premiestni sprava doľava. 

 

 Poznámka: 

Počuteľné zaskočenie otočnej platne slúži len ako orientačná pomôcka pre priame umiestnenie sedačky 
na otočnú platňu. 

 

6.2.1 Preprava: 

Pri preprave sedačky s otočnou platňou uchopte otočnú platňu jednou rukou za existujúcu rukoväť 
a druhou rukou pevne pridržujte operadlo sedačky. Kvôli hmotnosti možno sedačku a otočnú platňu 
prepravovať aj oddelene. 

 

6.2.2 Podnožka: 

Podnožka sa montuje pomocou adaptéra na spodnú stranu otočnej platne. 

  

 Bezpečnostné upozornenie: 

Prosím, svoje dieťa - hlavne pri používaní otočnej platne -  usádzajte do sedačky zásadne pomaly a veľmi 
opatrne! Pri otočení sedačky o 90° by pri usádzaní / vyberaní dieťaťa mohlo operadlo kvôli zaťaženiu 
tlakom náhle spadnúť dozadu. 

Obrázok 6a: Pripevnenie pásov   Obrázok 6b: Usadenie sedačky na otočnú  

suchého zipsu na sedačku   platňu / premiestnenie inbusovej skrutky 
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6.3  Podnožka, krátka 12 cm (príslušenstvo)      

6.4  Podnožka, dlhá 18 cm (príslušenstvo)         

Pred montážou podnožky odstráňte dve krycie viečka na prednej spodnej strane sedačky. Stlačte 
zaskakovacie pružiny na zadných koncoch zásuvných tyčí a rúry zasuňte po doraz do otvorov. 

Na stabilizovanie podnožky o podlahu vozidla prispôsobte výšku oporných tyčí zasúvaním resp. vysúvaním 
tak, že tyče majú kontakt s podlahou Vášho vozidla. Nakoniec zaistite oporné tyče ryhovanými 
maticami, aby ste zabránili neúmyselnému vytiahnutiu. Pritom otočte ryhované matice čo najďalej hore 
a pevne ich utiahnite. 

 

 Pozor: 

Pri použití otočnej platne sa podnožka uchytí do svojho adaptéra. V tomto prípade zásadne podnožku 
zaistite proti vypadnutiu ryhovanými maticami priloženým v návode na používanie. Uchytenie (kovový blok 
so závitom) nájdete na ľavej rúre adaptéra podnožky. 

 

6.4.1 Dĺžka lýtok: 

Nastavenie dĺžky lýtok sa uskutočňuje výškovým nastavením podnožky. Kvôli tomu uvoľnite dve vonkajšie 
inbusové skrutky a nakoniec ich znovu dostatočne utiahnite. 

 

6.4.2 Uhol chodidiel: 

Uvoľnite vpravo a vľavo na spodnej strane podnožky štyri skrutky, aby ste koľajničkami nastavili 
požadovaný uhol chodidiel. Nakoniec skrutky znovu utiahnite. 

 

 

 Prosím, dodržte: 

Podnožka sa nesmie používať spolu s predĺžením hĺbky sedadla – č. artiklu 808. 

Obrázok 7a: Zasunutie krycieho    Obrázok 7b: Výškové prispôsobenie 

viečka     +  podpery vozidlu 
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6.5  Sedací klin, spodný (príslušenstvo)      

Sedací klin sa umiestňuje pod autosedačku do stredu. Vysoká hrana sa nachádza vpredu, aby sa dosiahla 
optimálna odpočívacia poloha dieťaťa. 

Poťah sa dá zosňať (zips) a prať v práčke do 30°C. 

 

 Upozornenie: 

Použitie sedacieho klinu spolu s otočnou platňou zreteľne obmedzuje ich funkciu. Preto neodporúčame 
súčasné používanie sedacieho klinu a otočnej platne. 

 

Obrázok 8a: Nasadenie sedačky   Obrázok 8b: Koncová poloha 

na sedací klin 
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6.6  Sedací klin, vnútorný (príslušenstvo)      

Sedací klin (vnútorný) možno na sedaciu plochu pripevniť v troch rôznych polohách: 

1. Aktívne držanie tela pri sedení dosiahnete, keď sedací klin položíte a suchým zipsom upevníte na 
sedaciu plochu s vysokou stranou dozadu. 

2. Sedací klin pripevnite suchým zipsom plochou stranou do zadnej oblasti pre pasívnejšiu sedaciu / 
odpočívaciu polohu. 

3. Na skrátenie hĺbky sedu alebo pre väčší uhol sedu môžte sedací klin pripevniť suchým zipsom na 
zadnú časť sedacej plochy vzpriamený so širokou stranou dole. 

Dve vonkajšie podušky pre dodatočnú ochranu sa suchým zipsom pripevňujú zboku. 

Poťah sa dá zosňať (zips) a prať v práčke do 30°C. 

 

Obrázok 9a: aktívne    Obrázok 9b: pasívne 

 

 

Obrázok 9c: chrbát    Obrázok 9d: s bočnými poduškami 
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6.7  Predĺženie hĺbky sedu o +13 cm (príslušenstvo) 

Pred montážou podnožky odstráňte dve krycie viečka na prednej spodnej strane sedačky. Stlačte 
zaskakovacie pružiny na zadných koncoch zásuvných tyčí a rúry zasuňte po doraz do otvorov. 

 

 Prosím, dodržte: 

Predĺženie hĺbky sedu sa nesmie používať spolu s podnožkou alebo otočnou platňou. 

Poťah sa dá zosňať (šnúrka) a prať v práčke do 30°C. 

 

Obrázok 10a: Odstránenie krycieho viečka  Obrázok 10b: Stlačenie zaskakovacej 

         pružiny 

 

6.8  Stôl (príslušenstvo)     

Stôl nasuňte na dva bočné diely sedacej plochy. Stôl sa upevňuje na oboch stranách vždy dvomi pásmi 
suchého zipsu. Pásy suchého zipsu pretiahnite zo stola cez umelohmotné krúžky na sedačke / operadle 
(panvový pás). 

Poťah sa dá zosňať (zips) a prať v práčke do 30°C. 

 

Obrázok 11a: Nasadenie stola    Obrázok 11b: Upevnenie pásu na sedačku 
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Výrobca: 

 

Thomashilfen für Behinderte GmbH & Co. Medico KG  

Walkmühlenstraße 1  

D - 27432 Bremervörde  

Nemecko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dovozca: 
 

 

 

 

 Sídlo spoločnosti 

Letmo SK, s.r.o. 
Mládežnícka 8 

974 04 Banská Bystrica 
 

IČO: 35 890 142 
DIČ: SK2021882280 

Bankové spojenie: 
Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu: 2920914648/1100 

Spoločnosť je registrovaná v OR Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka 9664/S. 

0800 194 984 info@letmo.sk 




