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Щороку від травм, отриманих в автомобільних аваріях в 
якості пасажирів, гине більше дітей, ніж від інших видів 
травм. Щоб зменшити ризик СЕРЙОЗНОЇ ТРАВМИ або СМЕРТІ, 
перед тим як встановлювати і використовувати автокрісло, 
уважно ознайомтеся з даною інструкцією, а також з інструкцією 
до автомобіля. Правильне використання автокрісла і 
проходження даної інструкції (а також інструкції до автомобіля) 
значно знижує ймовірність травми і смерті дитини в разі аварії. 
На жаль, жодне автокрісло не гарантує повну відсутність травм 
при аваріях. Травми, включаючи відносно легкі, отримують 
навіть правильно пристебнуті дорослі і діти. Проте, належне 
використання автокрісла - кращий спосіб звести до мінімуму 
можливі травми і ризик смерті дитини в більшості аварій.

Вимоги до дитини

• Жодне автокрісло не може гарантувати абсолютний 
захист від травм у всіх аваріях.

• Дане автокрісло призначено для використання встановленим 
проти ходу руху, по ходу руху і в режимі бустера.

• Належно использование даного автокрісла можливо, ТІЛЬКИ 
якщо дитина відповідає таким вимогам по вазі, росту і віку.

Установка проти ходу руху автомобіля

  • Вага: 2,3 – 18 кг
• Зріст: 48 – 102 см
• Верхівка дитини знаходиться мінімум на 25 мм нижче 
верхнього краю підголівника автокрісла, встановленого в одне з 
двох нижніх положень.

Установка по ходу руху авто 

  • Вага: 10 – 29,4 кг
• Зріст: 71 – 127 см
• Вік: 1 рік і старше
• Верхня лінія вух дитини знаходиться нижче верхнього краю
підголівника автокрісла.

Бустер
• Вага: 18 – 54,4 кг.
• Зріст: 112 – 145 см
• Вік: 4 роки і старше
• Верхня лінія вух дитини знаходиться нижче верхнього краю
подголоніка автокрісла.
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        Подушки безпеки
Установка проти ходу руху, по ходу руху і в якості бустера
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати дане автокрісло на переднє
сидіння автомобіля, обладнане подушкою безпеки, крім 
випадків, коли подушка деактивовано. Подушки безпеки можуть 
стати причиною серйозної травми або смерті дітей до 13 років. 
Якщо ваш автомобіль оснащений подушкою безпеки, 
ознайомтеся з інструкцією по установці автокрісла в керівництві
для власника автомобіля.
• Якщо заднє сидіння вашого автомобіля обладнано
бічними подушками безпеки, виконайте наступні
інструкції.

Автомобілі до 2002 року випуску
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання даного автокрісла на сидіннях 
автомобіля, обладнаного бічними подушками безпеки, крім 
випадків, коли це дозволено виробником автомобіля.
Автомобілі 2002 року випуску і старше
Перед установкою даного автокрісла на сидінні,
обладнане бічною подушкою безпеки,
ознайомтеся з керівництвом для власника автомобіля. 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ поміщати будь-які предмети між 
автокріслом і бічною подушкою безпеки. При спрацьовуванні
подушки безпеки ці предмети можуть травмувати дитину.

  

  

Загальні застереження
Установка проти ходу руху, по ходу руху і в якості бустера
• Дане автокрісло містить магніти. Перед використанням 
проконсультуйтеся з лікарем щодо сумісності даного автокрісла з 
кардіостимуляторами та подібними пристроями.
• Недотримання цієї рекомендації по установці може привести 

до травмування дитини об внутрішні елементи автомобіля при 
різкій зупинці або аварії, результатом чого може стати серйозна 
травма або навіть смерть. Точно виконуйте вказівки даної 
інструкції та інструкції до автомобіля. В разі протиріч між ними 
коректний по установці автокрісла в керівництві для власника 
автомобіля.

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ залишати дитину без нагляду.
• Не затягнуті і не повністю застебнуті 5-точкові ремені 
створюють ризик УДУШЕННЯ.Дитина повинна бути повністю 
пристібнутою.
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Не затягнуті чи не повністю 

застібнуті 5-точкові ремені 
створюють ризик удушення. 

Дитина повинна бути повністю 

пристібнута.
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Заднє сидіння, встановлене по ходу руху автомобіля, - 
найбезпечніше місце для дітей до 13 років.

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати дане автокрісло, якщо 
воно пошкоджено, зламано, а також якщо відсутні будь-які
деталі.

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати дане автокрісло, якщо воно 
потрапляло в аварію. Замініть його.

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ знімати задню кришку.
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати дане автокрісло без
встановленого підголівника. 
Недоношені діти

Тільки установка проти ходу руху
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання даного і будь-якого іншого
автокрісла для перевезення недоношених дітей без
попередньої консультації з лікарем. У положенні сидячи і 
напівлежачи недоношеним дітям може бути важко дихати. 
Підкладання додаткових подушок і інших пристосувань під голо-
ву дитини, а також неправильний нахил автокрісла можуть 
збільшити ризик серйозної травми і смерті дитини.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
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Вибір місця установки
Установка проти ходу руху, по ходу руху і в якості бустера

• ЗАВЖДИ читайте і виконуйте інструкції, які
додаються до автомобіля і автокрісла.
• Згідно зі статистикою, установка автокрісла на задньому 
сидінні безпечніша, ніж на передньому. Найбезпечніше місце 
для дитини - середина заднього сидіння. Використовуйте його 
по можливості.
• Деякі автокрісла не призначені для використання у всіх 

автомобілях. Існують тисячі комбінацій марок і моделей 
авто, конфігурацій автокрісел, типів автомобільних ременів 
безпеки і форм подушок сидіння. Найпростіший спосіб 
визначити, чи можлива установка автокрісла на конкретне 
сидіння, перевірити надійність його фіксації. При 
неможливості належної установки автокрісла його 
використання ЗАБОРОНЕНО. Зверніться до інструкції до 
автомобіля або спробуйте встановити автокрісло в іншому 
місці.

• Використовуйте дане автокрісло ТІЛЬКИ на сидіннях, 
встановлених по ходу руху автомобіля. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 
використовувати дане автокрісло на сидіннях, встановлених 
проти ходу руху.

• Використовуйте дане автокрісло ТІЛЬКИ на автомобільних 
сидіннях, спинка яких жорстко фіксується в обраному 
положенні.
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Установка тільки проти ходу руху  – продовження
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать страховочный ремень, если

автокресло установлено против хода движения автомобиля. 
• Підголівник автомобільного сидіння, до якої звернуто
дитина в автокріслі, встановленому проти ходу руху автомобіля, 
повинен бути максимально опущений. Спинка автомобільного 
сидіння, до якої звернений дитина, повинна бути повністю обби-
та і не повинна містити небезпечних об'єктів.

Установка тільки по ходу руху і в якості бустера

• При використанні 5-точкових ременів для фіксації дитини 
вагою більше 18 кг ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати автокрісло 
в положнення нахилу №2. використовуйте ТІЛЬКИ положення 
нахилу №3.

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати положення нахилу №1 і
положення нахилу №2 в режимі бустера. Використовуйте
ТІЛЬКИ положення нахилу № 3.

• При використанні 5-точкових ременів, якщо дитина важить
більше 20,4 кг, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати нижні скоби ав

автомобіля (система LATCH) для кріплення автокрісла.

• При використанні 5-точкових ременів, якщо дитина важить
більше 20,4 кг, встановлюйте дане автокрісло з
автомобільним ременем безпеки (а НЕ з допомогою
системи LATCH).
• Якщо дитина важить більше 29,4 кг АБО його плечі 

знаходяться вище найвищого рівня 5-точкових ременів, да
не автокрісло НЕОБХІДНО використовувати в якості бустера 
(стор. 48).

• Налаштуйте або зніміть підголівник автомобільного
сидіння, на яке встановлюється автокрісло, щоб спинка 

автокрісла щільно прилягала до спинки автомобільного 
сидіння.

Установка тільки в якості бустера
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ устанавливаются бустер проти ходу руху
автомобіля.

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ послаблювати штатний ремінь безпеки з ме 
тою збільшення простору для ніг, в таких умовах автокрісло не
зможе захистити дитину.

• У деяких аваріях відкидні підлокітники можуть становити 
небезпеку для дитини в автокріслі, встановленому проти ходу 
руху автомобіля. Перед установкою автокрісла проти ходу руху 
автомобіля біля відкидного підлокітника зверніться до інструкції 
до автомобілю.
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати автокрісло по ходу руху 

автомобіля, якщо дитина важить менше 10 кг або його вік 
менше року. У разі аварії результатом може бути серйозна 
травма або смерть.

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати положення нахилу №2 і
положення нахилу №3 при установці автокрісла проти ходу руху. 
Використовуйте ТІЛЬКИ положення нахилу №1.

Установка тільки проти ходу руху авто

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
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Ремені безпеки

Установка тільки проти ходу руху і по ходу руху

 • ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати дане автокрісло ,, якщо 
його можна зрушити на більш ніж 25 мм вперед або в сторону по 
направляючої ременя для установки проти ходу руху або по ходу 
руху автомобіля. Якщо вам не вдалося правильно зафіксувати
автокрісло, спробуйте ще раз або виберіть інше місце установки. 

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати дане автокрісло на сидіння
автомобіля з ременями безпеки на дверях.

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати дане автокрісло в
автомобілі з ременями безпеки, які автоматично 
переміщаються при відкриванні дверей. Такі ремені не 
зможуть належним чином утримати дитину.

• Якщо ремені безпеки автомобіля прокладені і закріплені не-
правильно, автокрісло може не захистити дитини в разі аварії.

• Кнопка замку штатного ременя безпеки НЕ ПОВИННА 
стосуватися автокрісла. Випадковий контакт може 
спровокувати звільнення ременя. При необхідності поверніть 
ремінь кнопкою в протилежну від автокрісла сторону або
встановіть автокрісло в іншому місці.
• При недостатньо щільному приляганні 5 точкових або

автомобільних ременів безпеки до дитини він може
вдаритися об внутрішню частину автомобіля при різкій зупинці
або аварії  результатом чого може стати серйозна травма або 
навіть смерть

Установка тільки в якості бустера
• Щоб запобігти серйозні травми, для фіксації дитини в даному 
сидіння-бустер використовуйте ТІЛЬКИ систему поясного і
плечового ременя автомобіля.
• Плечовий ремінь ПОВИНЕН бути протягнутий через

направляючу плечового ременя (стор 50)
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати дане сидіння бустер якщо 
верхня лінія вух дитини знаходиться вище краю
підголівника бустера
• Плечовий ремінь НЕ ПОВИНЕН перетинати 
шию дитини або спадати з плеча. Екщо ви не
можете відрегулювати плечовий ремінь
так, щоб він належним чином проходив по
центру між плечем і шиєю дитини І на рівні
або вище плеча, 

попробуйте установить сиденье-бустер в 
другом месте или откажитесь от его 
использования.

       Система LATCH

Установка тільки проти ходу руху і по ходу руху авто
 • При використанні 5-точкових ременів, якщо дитина важить 
більше 20,4 кг, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати систему LATCH
для кріплення автокрісла.

• Система LATCH повинна використовуватися ТІЛЬКИ так, як 
описано в даній інструкції. Неправильне використання системи
може призвести до серйозної травми або смерті

LATCH (англ. Lower Anchorage and Tether for CHildren) -
система фіксації дитячого автокрісла на автомобільному
сидіння. Вона може використовуватися замість штатних
автомобільних ременів безпеки в автомобілях,
мають скоби LATCH. Розміщення скоб LATCH см. В
керівництві для власника автомобіля.
Увага! У керівництві для власника автомобіля ця система може 
також іменуватися "Універсальною системою кріплень" або
"ISOFIX"

• Крім даної інструкції слід також ознайомитися з інструкціями по 
установці дитячого автокрісла і використання системи LATCH в 
керівництві для власника автомобіля У разі суперечностей між
інструкціями коректних керівництв для власника автомобіля 

• Для фіксації автокрісла використовуйте ТІЛЬКИ нижні скоби
LATCH.

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ закріплювати два кріплення LATCH за одну і ту
ж нижню скобу LATCH в автомобілі.

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ одночасно використовувати ремені системи
LATCH і штатні автомобільні ремені безпеки! Це може привести 
до ослаблення ременів при різкій зупинці або аварії

• Якщо ремені і кріплення системи LATCH не використовуються, 
вони повинні бути надійно прикріплені до D-образним кільцям

на чохлі автокрісла поза досяжністю дітей.
• ЗАВЖДИ перевіряйте надійність під'єднання кріплень LATCH до

скоб LATCH. Для цього з силою потягніть за кріплення LATCН. 
Неправильно закріплені кріплення можуть стати причиною 
серйозної травми або смерті.

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати дане автокрісло, якщо його 
можна зрушити на більш ніж 25 мм вперед або в сторону по 
направляючої ременя для установки проти ходу або по ходу 
руху автомобіля. Якщо вам не вдалося правильно зафіксувати 
автокрісло, спробуйте ще раз або виберіть інше місце установ-
ки.

В
аж

ли
во

6
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         Страхувальний ремінь

Установка тільки по ходу руху і в якості бустера 

• Щоб уникнути ризику удушення, ЗАВЖДИ змотуйте або
складайте невикористаний страхувальний ремінь і 
закріплюйте його гумкою.Якщо страхувальний ремінь не 
використовується, зачепите гачок страхувального ременя 
за спеціальну скобу (стор 14). Так невикористаний 
страхувальний ремінь не травмує нікого в разі аварії.

Додаткові застереження
Установка проти ходу руху, по ходу руху і в якості бустера

• У спекотну і сонячну погоду, перед тим як саджати дитину в 
автокрісло, ЗАВЖДИ перевіряйте, чи не нагрілися елементи 
автокрісла, яких може торкатись дитина (замок, язички замку і 
т.п.). Дитина може обпектися. Залишаючи автомобіль, накрийте 
автокрісло легким кольоровим покривалом.
• Автокрісло має бути надійно зафіксовано в автомобілі за 

допомогою штатних автомобільних ременів безпеки або 
кріплень системи LATCH, навіть якщо воно порожнє. 
Незакріплене автокрісло може травмувати когось в разі аварії.

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити бляшані банки і посуд з твердих 
матеріалів в підсклянник. Підсклянник призначений тільки 
для м'яких склянок (паперових і пластикових).

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити в підсклянник склянки з гарячими 
рідинами.

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ прикріплювати до автокрісла додаткові 
подушки, іграшки та інші предмети сторонніх виробників, а 
також предмети, які не описані в даній інструкції. Предмети 
які не були протестовані разом з автокріслом можуть 
травмувати дитину. 
Додаткові подушки та інші пристосування можуть заважати 

функціонуванню системи 5-точкових ременів, а також 

ускладнювати дихання при нахилі вперед голови дитини, що 

збільшує ризик серйозної травми і смерті.

• Автомобіль рушає тільки за умови, що всі пасажири 
пристебнуті. 

Не робіть ніяких винятків ні для дорослих, ні для дітей. 
На непохитність з самого початку зменшить кількість проблем з 

дисципліною в міру зростання дітей. Непристебнутий людина 
може бути відкинутий на інших пасажирів під час аварії, що 
може стати причиною серйозних травм.

• Багато фахівців з безпеки і лікарі рекомендують перевозити 
дітей в автокріслі, встановленому проти ходу руху, 
настільки довго, наскільки це можливо.
Обмеження щодо використання автокрісла, встановленого 
проти ходу руху автомобіля, див. на внутрішній стороні 
обкладинки.

• НІКОЛИ не намагайтеся заспокоїти дитину, що плаче,
перебуваючи за кермом. НІКОЛИ , не виймайте дитини з
автокрісла під час їзди.
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ давати дитині під час їзди такі предмети, як 
льодяники і морозиво на паличці. Вони можуть поранити дитину 
при різкому русі автомобіля
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ годувати дитину під час їзди в автокріслі. 
• Кладіть гострі і важкі предмети в багажник. Будь-який 
незакріплений предмет в салоні може стати причиною травм при 
аварії.

Основи безпеки

В
аж

ли
во

Додаткові застереження – продовження
Установка проти руху, по ходу руху і в якості бустера

• Недотримання цієї рекомендації може призвести до серйозної
травми або смерті. Строго дотримуйтесь даної інструкції та 
інструкції в керівництві для власника автомобіля. У разі протиріч 
між ними слідуйте інструкції по установці автокрісла вк 
ерівництві для власника автомобіля.
• В холодну погоду ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ надягати на дитину товстий 

одяг, наприклад зимовий комбінезон, якщо дитина 
перевозиться в автокріслі. Товстий одяг / комбінезони не 
дозволяють належним чином затягнути ремені, результатом 
чого може стати випадання дитини з автокрісла під час аварії. 
При необхідності накрийте дитину ковдрою поверх 
застебнутих ременів.

7

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
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Використання в автомобілі / літаку

За умови використання з 5-точковими ременями і 
правильної установки відповідно до цих інструкцій да-
не автокрісло сертифіковане для

використання тільки

в пасажирських і
багатофункціональних

автомобілях, автобусах

і вантажних автомобілях оснащених 

ременями безпеки I або II типу, а також в літаку. 

За умови використання без 5-точкових ременів (у 
якості бустера) і правильної установки в відповідності 
до цих інструкцій, дане автокрісло сертифіковане для 
використання тільки в пасажирських і 
багатофункціональних автомобілях автобусах і 
вантажних автомобілях з ременями безпеки I або II типу. 
В якості бустера дане автокрісло НЕ СЕРТИФКОВАНЕ для 
використання в літаку. Пасажирські крісла в літаках не 
мають плечових ременів, без яких використання 
сидіння бустера неможливе.

ПОРАДА!
Перед вильотом 
уточніть, чи 

відповідає автокрісло 
вимогам авіаліній..

Запишіть нижче номер моделі і дату виробництва 
вашого автокрісла. Вони можуть знадобитися вам в 

майбутньому.

Номер моделі:

Дата виробництва:

Умовні позначення

В
аж

ли
во

Para instrucciones en Español,
llamar al: 1-800-233-5921.

Symphony™ 65
Child Restraint System

Owner’s Manual
Keep for future use.   

      WARNING:
To reduce the risk of serious injury

or death, read this owner’s manual prior
to installing and using this child restraint.

2.3 - 18 kg
(5 to 40 lbs)

48 - 94 cm
(19 - 37 in.)

Rear-facing

10 - 29.4 kg
(22 - 65 lbs)

71 - 127 cm
(28 - 50 in.)

Forward-facing

18 - 49.8 kg
(40 - 110 lbs)

110 - 145 cm
(43.3 - 57 in.)

Booster

2570xxxx

Para instrucciones en Español,
llamar al: 1-800-233-5921.

SafeMax
Child Restraint System

Owner’s Manual
Keep for future use.   

      WARNING:
To reduce the risk of serious injury

or death, read this owner’s manual prior
to installing and using this child restraint.

© 20XX Evenflo Company, Inc. 

2.3 to 18 kg
(5 to 40 lbs)

48 to 102 cm
(19 to 40 in.)

Rear-facing

10 to 29.4 kg
(22 to 65 lbs)

71 to 127 cm
(28 to 50 in.)

Forward-facing

18 to 54.4 kg
(40 to 120 lbs)

112 to 145 cm
(44 to 57 in.)

Booster

buc kle
st or age

PUSH

Після уважного ознайомлення з 
даною інструкцією збережіть її 
в спеціальному відсіку на спинці 
автокрісла.

Зберігання інструкцій

Позначення подушки безпеки – важлива 
інформація про заходи безпеки, пов'язані з 
подушками безпеки.

Позначення системи LATCH – важлива 
інформація про заходи безпеки, пов'язаних з си
стемою LATCH.

Позначення страхувального ременя – важлива 
інформація про заходи безпеки, пов'язаних зі 
страхувальним ременем.

Позначення літака – важлива інформація про 
заходи безпеки в літаку.
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Візуальний словник 
Ваш автомобіль може істотно відрізнятися від зображеного на малюнку. Для 
ідентифікації елементів автомобіля зверніться до інструкції автомобіля.

Замки ременів безпеки заднього 

сидіння

Скоби для 
страхувального 
ременя

Центральний
поясний 

Натягувач ремінь
ременя заднього 

сидіння

Поясной/ 
плечовий ремінь

Скоби 
LATCH

Складаний підлокітник (див. 
керівництво для користувача
автомобіля)

Підголівники 

заднього сидіння

Згин сидіння 

УВАГА!   Якщо ваш автомобіль оснащений бічними подушками

безпеки, див. Попередження на стор. 2.

Візуальний словник

Натягувач ременя 
переднього 

сидіння

120

4

A I R B A G

20
30

10

Поясні і плечові  ремені 
передніх сидінь

      Передні  підголівники

    УВАГА!
Для визначення місця розміщення 

автокрісла і ознайомлення з
елементами автомобіля

зверніться до інструкції до
автомобілю.

В
аж

ли
воЗаднє сидіння

Переднє сидіння

(установка 

тільки по ходу 

руху!)

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати автокрісло проти хо-
ду руху автомобіля на переднє сидіння з подушкою 
безпеки. Це може привести до серйозних травм або 
СМЕРТІ. Заднє сидіння - найбезпечніше місце для 
дітей до 13 років.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
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PUSH PLACE AT
ARM

PIT
LE

VEL

Вид спереду

* Не всі елементи доступні на всіх моделях. 

Виконання може відрізнятися.

Para instrucciones en Español,
llamar al: 1-800-233-5921.

Symphony™ 65
Child Restraint System

Owner’s Manual
Keep for future use.   

      WARNING:
To reduce the risk of serious injury

or death, read this owner’s manual prior
to installing and using this child restraint.

2.3 - 18 kg
(5 to 40 lbs)

48 - 94 cm
(19 - 37 in.)

Rear-facing

10 - 29.4 kg
(22 - 65 lbs)

71 - 127 cm
(28 - 50 in.)

Forward-facing

18 - 49.8 kg
(40 - 110 lbs)

110 - 145 cm
(43.3 - 57 in.)

Booster

2570xxxx

Para instrucciones en Español,
llamar al: 1-800-233-5921.

SafeMax
Child Restraint System

Owner’s Manual
Keep for future use.   

      WARNING:
To reduce the risk of serious injury

or death, read this owner’s manual prior
to installing and using this child restraint.

© 20XX Evenflo Company, Inc. 

2.3 to 18 kg
(5 to 40 lbs)

48 to 102 cm
(19 to 40 in.)

Rear-facing

10 to 29.4 kg
(22 to 65 lbs)

71 to 127 cm
(28 to 50 in.)

Forward-facing

18 to 54.4 kg
(40 to 120 lbs)

112 to 145 cm
(44 to 57 in.)

Booster

bu ckle
storage

PUSH

Вид ззаду

* Не всі елементи доступні на всіх моделях. 

Виконання може відрізнятися.

Елементи автокрісла Елементи автокрісла

1. Напрямна плечового ременя

2. Регулювальні язички

3. Чохол

4. 5-точечні ремені
5. D-образні кільця для кріплень Quick

6. Направляюча для установки проти ходу руху

7. Кріплення Quick (показані в направляючої для

установки проти ходу руху) 

8. Основа

9. Підголівник*

10. Карман для язичка замка*

11. Підстаканник*

12. Клапан  доступу

13. Грудний зажим

14. Замок

15. Паховый ремінь

16. Кнопка ослаблення 5-точкових ременів (під клапаном
доступу)

17. Клапан доступу до кнопки ослаблення 5-точкових
ременів
18. Ремінець регулювання натягу 5-точкових ременів
19. Важіль регулювання нахилу

20. Регулятор висоти підголівника

21. Інструкції
22. Направляюча для установки по ходу руху 

23. Кріплення Quick (показано в направляючої ременя
для установки проти ходу руху.) 
24. Основа

25. Підголівник*

26. Страхувальний ремінь з гаком (показаний
пристебнутим до скоби)

1

9

10

19
18

17

2

3

4

5

11
12
13

14

8

15

16

16

19

6

7

20

21

22

23

26

25

В
аж

ли
во

10

5

24
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PLACE AT ARMPIT LEVEL

PUSH
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7.  Затягніть 5-
точкові ремені.

Фіксація дитини в автокріслі Фіксація дитини в автокріслі
1.  Відпустіть
5-точкові ремені.

Натисніть кнопку ослаблення 

5-точкових ременів спереду 

автокрісла і потягніть
5-точкові ремені вгору, взяв-
ши їх під застебнутим 

грудним затискачем.

2.  Покладіть 5-точкові 
ремені.
Розстебніть 5-точкові 
ремені і грудної зажим 
(стор. 18). Помістіть дитини 
в автокрісло. Покладіть 
обидва плечових ременя 
поверх плечей дитини.

ВАЖЛИВО! Спина і нижня частина тулуба дитини повинні
щільно прилягати до поверхні автокрісла. В іншому випадку
дитина може відчувати дискомфорт.

3.  Відрегулюйте положення 
5-точкових ременів. 
Візьміться за обидва 
регулювальних язичка 5-
точкових ременів і посуньте 
їх вниз так, щоб ремені 
виявилися на рівні плечей 
дитини.

4.  Застібніть 5-точкові 
ремені.
Вставте обидва язички в за-
мок.
Увага! Потягніть ремені, щоб 

переконатися, що замок 

надійно застібнутий.

5.  Приберіть слабину 5-
точкових ременів.
Потягніть 5-точкові ремені 
вгору близько стегон дити-
ни, як показано на малюнку, 

щоб прибрати всю слабину.

6.  Застебніть і 
відрегулюйте 
грудний зажим.    
З'єднайте дві половинки 
грудного затискача 
разом, як показано на 

малюнку, і пересуньте 
грудний затискач на 

рівень пахв.

Потягніть ремінь регулювання натягу, щоб затягнути 5-точкові 
ремені. Вони повинні щільно прилягати до дитини і не мати 
слабини. Правильно затягнуті 5-точкові ремені утворюють 
відносно прямі лінії і не провисають. Вони не здавлюють тіло 
дитини і не змушують його приймати неприродне положення.
Увага! Переконайтеся, що грудний затискач знаходиться на 
рівні пахв. Перевірте, чи щільно затягнуті 5-точкові ремені в 
районі плечей дитини. Ви не повинні мати можливості взяти 
складку ременя в руку (див. малюнок). Налаштуйте за потребою.

В
аж

ли
во
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PLACE AT ARMPIT LEVEL

PUSH

1.  Відпустіть 5-точкові 
ремені.
Натисніть на кнопку 

ослаблення 5-точкових 

ременів спереду 

автокрісла і одночасно 

потягніть 5-точкові ремені 
вгору, взявши їх під 

застебнутим грудним 

затискачем.

2.  Роз'єднайте грудний 
зажим.
Натисніть кнопку на грудно-
му зажимі і роз'єднайте 
його.

3. Розстібніть 
5-точкові ремені.

Натисніть на червону 

кнопку на замку і вийміть 

обидва язички.

Тепер можна витягти 

дитину з автокрісла.

Витягання дитини з автокрісла

PUSH PLACE ATARM
PIT
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Сторінка спеціально залишена порожньою.
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VEL

5-точкові ремені проходять 

на рівні або трохи нижче 

плечей дитини

Використання автокрісла в 
положенні проти ходу руху 

автомобіля

мінімум 25 мм

Вимоги до дитини 
Вага: 2,3 – 18 кг
Зріст: 48 – 102 см

Верхівка дитини повинна перебувати щонайменше на 25 мм 

нижче верхнього краю підголівника автокрісла, встановленого в 

одне з двох нижніх положень.

Кріплення 
Quick

Направляюча 
для установки 
проти ходу руху

1. Встановіть автокрісло на сидіння автомобіля.
aНадійно зафіксуйте автокрісло в положенні
нахилу №1 (стр. 58).
aЯкщо потрібно, встановіть фіксатор пряжки (стр. 30).
aГоризонтальна лінія повинна бути паралельна 
підлозі автомобіля (стор. 26/31). При необхідності 
скрутіть і покладіть під передній край опори рушник 
або невелике покривало.
aНадійно зафіксуйте автокрісло одним з
наступних способів, використовуючи направляючу 
ременя для установки проти ходу руху:

 • кріплення Quick (стр. 22);
 • кріплення SureLatch (стр. 22);
 • автомобільний ремінь безпеки (стр. 28). Увага! 
Щоб визначити, який тип кріплень LATCH має ваше 
автокрісло, див. Стор. 22.

Помістіть дитину в автокрісло.
aСпина і нижня частина тулуба дитини повинні
щільно прилягати до поверхні автокрісла.
aВерхівка дитини повинна знаходитися по меншій 
мірі на 25 мм нижче верхнього краю підголівника 
автокрісла, встановленого в одне з двох нижніх 
положень.

Якщо потрібно, відрегулюйте.
aРегулювальні язички ПОВИННІ бути на рівні плечей 
дитини або трохи нижче (стор. 16). 
aПідголівник повинен бути встановлений в одне з 
крайніх нижніх положень максимально близько до 
регулювальних язичків (стор. 58).
Пристебніть обидва ременя до замку. См. стр 16. 

Налаштуйте і застебніть грудної зажим.
aГрудний зажим ПОВИНЕН перебувати на рівні пахв 
(стор. 17).

Перевірте свою роботу.
a5-точкові ремені повинні щільно прилягати до пле-
чей дитини (стор. 17).
aНалежним чином встановлене автокрісло НЕ 
МОЖНА зрушити більш ніж на 25 мм в сторону або 
вперед-назад по направляючої ременя для установки 
проти ходу руху.

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

Установка проти ходу руху авто

П
ро

т
и 

ру
ху
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Для правильної установки автокрісла в становище проти 
ходу руху ремінь c кріпленнями LATCH повинен проходити 
через направляючу ременя для установки проти ходу
руху, як показано на наступній сторінці (чохол знятий для 
наочності). Якщо ремінь з кріпленнями LATCH протягнуто 
через направляючу ременя для установки по ходу руху 
(див. наступну сторінку), щоб протягнути його через 
направляючу ременя для установки проти ходу руху, 
виконайте наступні дії.
Щоб отримати доступ до ременя LATCH, спочатку
необхідно:

• Послабити 5-точкові ремені (стор. 16);
• Від'єднати кріплення SureLatch або Quick (стор. 56); 
• Зняти чохол (стор. 59).

Прокладання ременя з кріпленнями LATCH через 
направляючу для установки проти ходу руху

Який тип кріплень LATCH має ваше 
автокрісло?

Ваше автокрісло оснащено одним з двох типів кріплень 

LATCH, зображених на малюнку нижче. Щоб правильно 

прокласти ремінь з кріпленнями LATCH, дотримуйтесь 

інструкцій на наступних сторінках.

Доступно не на всіх моделях.
Кріплення Quick

PLACE AT ARM
PIT

LE
VE

L

PUSH

PLACE AT ARM
PIT

LE
VE

L

PUSH
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PLACE ATARMPIT
LE

VEL

PUSH

Прокладання ременя з кріпленнями LATCH через 
направляючу для установки

проти ходу руху

Доступно не на всіх моделях.
Кріплення SureLatch

Кріплення Quick
Ремінь з кріпленнями 

LATCH в направляючої для 
установки по ходу руху

Кріплення SureLatch 
Ремінь з кріпленнями
LATCH в направляючої
для установки проти
ходу руху

Ремінь з кріпленнями 
LATCH в направляючої для 

установки по ходу руху

Ремінь з кріпленнями LATCH 
в направляючій для 

установки проти ходу руху

Увага! Проклавши ремінь з 

кріпленнями LАTCH через 
направляючу, переконайтеся, що 
він прилягає до чохла. Можливо, 
для цього потрібно буде 
перекрутити ремінь.
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PLACE AT ARM
PIT

LE
VE

L

PUSH

1.  Дістаньте кріплення 
LATCH з направляючої 
для установки по ходу 
руху. 

Підніміть 5-точковий ремінь 
і дістаньте кріплення 
LATCH одне за іншим.

PLACE AT ARMPIT
LE

VEL

PUSH

2. Вставте кожне 
кріплення LATCH в 
направляючу для 
установки проти 
ходу руху.

PLACE AT ARM
PIT

LE
VE

L

PUSH

3.  Переконайтеся, що за-
мок і паховий ремінь 
розташовуються перед 
ременем c кріпленнями 
LATCH, як показано на 
малюнку.

Увага! Перед установкою автокрісла в 

автомобіль не забудьте одягнути чохол.

Прокладання ременя з кріпленнями 
LATCH через направляючу для установки 
проти ходу руху

1.  Помістіть автокрісло 
на сидіння. Максималь
но нахиліть спинку
(положення нахилу № 1,
стор. 58) і поставте
автокрісло на сидіння
автомобіля проти ходу руху,
як показано на малюнку.

buckle
storage

2.  Закріпіть кріплення LATCH.
Закріпіть кріплення LATCH за кожну скобу в сидінні.
Увага! Для закріплення за скоби може знадобитися 
трохи змінити кут нахилу кріплень LATCH, як показано 
вище. Також переконайтеся, що ремінь з кріпленнями 
LATCH прокладений через направляючу для установки 
проти ходу руху (стор. 23).

Права 
сторона

Скоба LATCH

Ліва 
сторона

ВАЖЛИВО!
• При фіксації автокрісла за допомогою автомобільного
ременя безпеки ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати
систему LATCH.
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати страхувальний 
ремінь при установці автокрісла проти ходу руху.

Установка проти ходу руху з 
кріпленнями LATCH

ВАЖЛИВО! Переконайтеся в тому, що обидва кріплення 
SureLatch або Quick дивляться вгору, а ремені не перекручені.

Правильно Неправильно

Ремінь

Кріплення Quick SureLatch
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Скоба LATCH

ВАЖЛИВО! Переконайтеся, 

що ремінь з кріпленнями 

LATCH НЕ переплітається з 5-

точковими ременями.



26 27

П
ро

т
и 

ру
ху

Горизонт. 
лінія

 b
uc

kle

sto
ra

ge

 buckle
storage

 buckle
storage

4b. Фіксація автокрісла - 
кріплення SureLatch. 
Використовуючи всю свою ва
гу, сильно притисніть 
автокрісло до сидіння 
автомобіля, як показано на 
малюнку, щоб воно 
зафіксувалося на місці.

3.  При необхідності 
збільште нахил 
автокрісла.
Якщо горизонтальна лінія не 

паралельна підлозі 
автомобіля, від'єднайте 

кріплення LATCH і підкладіть 

під передній край автокрісла 
туго згорнутий рушник або 

невелике покривало. 

Повторіть крок 2.

Туго згорнутий 
рушник або невелике
покривало

УВАГА! У деяких авто для 
щільної фіксації одночасно з 
натисканням на автокрісло 
потрібно притиснути 
кріплення SureLatch, як пока
зано на малюнку. Повторіть 
для другого кріплення.

УВАГА! Немовлята в положенні сидячи можуть 
зазнавати труднощів з диханням. Переконайтеся, що 
кут нахилу автокрісла дозволяє дитині комфортно і 
безпечно відкинути голову назад. Неправильний кут 
нахилу автокрісла підвищує ризик серйозної травми і 
смерті дитини.

4.  Переконайтеся, що автокрісло надійно 
зафіксовано.
Щоб зафіксувати автокрісло, яке має кріплення Quick, 

перейдіть до кроку 4а. Щоб зафіксувати автокрісло, 

яке має кріплення SureLatch, перейдіть до кроку 4b.

4a. Фіксація автокрісла - 
кріплення Quick. 

Використовуючи всю свою 
вагу, сильно притисніть 
автокрісло до сидіння 
автомобіля, одночасно 
затягуючи ремінець 
кріплення, як показано на 
малюнку.

 buckle
storage

УВАГА! Належним чином зафіксоване автокрісло НЕ 
МОЖНА зрушити більш ніж на 25 мм в сторону або 
вперед-назад по направляючої ременя для установки 
проти ходу руху. Екщо вам не вдалося правильно зафік-
сувати автокрісло, спробуйте ще раз або виберіть інше 
місце установки.

Установка проти ходу руху з 
кріпленнями LATCH

Установка проти ходу руху з 
кріпленнями LATCH

Направляюча для установки 
проти ходу руху

Направляюча для установки 
проти ходу руху
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1.   Помістіть автокрісло 
на сидіння. 

Максимально нахиліть спинку
(положення нахилу № 1,
стор. 58) і поставте
автокрісло на сидіння
автомобіля проти ходу ру-
ху, як показано на
малюнку.

Установка проти ходу руху за допомогою ременя 
безпеки
ВАЖЛИВО!
• При фіксації автокрісла за допомогою системи LATCH

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати автомобільний 
ремінь безпеки.

• Перед установкою автокрісла проти ходу руху за 
допомогою ременя безпеки НЕОБХІДНО протягнути 
ремінь з кріпленнями LATCH через направляючу для

установки по ходу руху так, щоб він не заважав ременям 
безпеки. Інструкції по протягування ременя з 
кріпленнями SureLatch / Quick через направляючу для 
установки по ходу руху см. На стор. 34-36.

• Переконайтеся, що кріплення SureLatch / Quick закріплені 
за D-образні кільця на чохлі.

• Як правильно застебнути ремінь безпеки автомобіля при 
установці автокрісла, см. в інструкції для власника 
автомобіля.

•При установці автокрісла проти ходу руху ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 
використовувати страхувальний ремінь.

buckle

storage
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Простягніть пряжку автомобільного ременя безпеки через 
направляючу для установки проти ходу руху, як показано на 

наступній сторінці.

buckle
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Тільки поясний ремінь
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2.  Прокладіть ремінь 
через направляючу 
для установки 
проти ходу руху. 
Відключіть і підніміть 
чохол спереду, як 
показано

Направляющча для установки проти на малюнку 
ходу руху

3.    Застебніть ремінь 
безпеки автомобіля і 
приберіть всю його 
слабину.
Використовуючи всю 
свою вагу, сильно 

притисніть автокрісло до 

сидіння автомобіля, 
одночасно затягуючи 

ремінь безпеки 

автомобіля, щоб 
прибрати слабину.

buckle

storage
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ВАЖЛИВО! Убедітесь, що 
замок / паховий ремінь роз-
ташовується перед авто-
мобільним ременем безпе-
ки.

Установка проти ходу руху за 
допомогою ременя безпеки

Комбінація поясного і 
плечового ременів
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5.  При необхідності 
збільште нахил 
автокрісла.
Якщо горизонтальна лінія 

не паралельна підлозі 
автомобіля, від'єднайте 

кріплення LATCH і 
підкладіть під передній 

край автокрісла туго 
згорнутий рушник або 

невелике покривало. 
Повторіть крок 2.

buckle
storage

Направляюча для 
установки 

проти ходу руху

УВАГА! Немовлята в положенні сидячи можуть 
зазнавати труднощів з диханням. Переконайтеся, що 
кут нахилу автокрісла дозволяє дитині комфортно і 
безпечно відкинути голову назад. Неправильний кут 
нахилу автокрісла підвищує ризик серйозної травми
і смерті дитини.
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Туго згорнутий 
рушник або 

невелике
покривало
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6.  Переконайтеся в тому, що автокрісло надійно 
зафіксовано.
Одягніть чохол на передню частину автокрісла і пристебніть 
його. Взявшись за каркас автокрісла в районі направляючої 
для установки проти ходу руху, спробуйте посувати 
автокрісло з боку в бік і вперед-назад.
Належним чином зафіксоване автокрісло НЕ МОЖНА 
зрушити більш ніж на 25 мм в сторону або вперед-назад по 
направляючої ременя для установки проти ходу руху. Якщо 
вам не вдалося правильно зафіксувати автокрісло, спробуйте 
ще раз або виберіть інше місце установки.

Фіксатор 
пряжки 

встановлений 
правильно

• Якщо автокрісло не використовується, фіксатор 
пряжки необхідно зняти, щоб забезпечити 
можливість правильного регулювання штатного 
ременя безпеки при його використанні пасажиром.

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати фіксатор пряж
ки, якщо автокрісло використовується в якості 
сидіння-бустера.

4.  При необхідності 
встановіть фіксатор 
пряжки (не входить в 
комплект).
Якщо ваш автомобіль випу-
щений раніше 1996 року і 
оснащений поясним /
плечовим ременем з 
аварійним блокуючим 
натяжителем (ELR) І
вільно переміщається пряж-
кою, використання фіксатора 
пряжки ОБОВ'ЯЗКОВО.

13 мм

Установка проти ходу руху за допомогою 
ременя безпеки

Установка проти ходу руху за допомогою 
ременя безпеки

Інформацію про те, яка система ременів безпеки 
встановлена   в вашому автомобілі, см. В керівництві для 
власника автомобіля.
Якщо ваш автомобіль 1966 року випуску або новіше, 
ймовірно, він має систему ременів, які фіксуються при 
затягуванні, і використання фіксатора пряжки не 
потрібно.

Перед установкою фіксатора пряжки зверніться до 
керівництва для власника автомобіля.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



aНадлежащим образом установленное автокресло 
НЕЛЬЗЯ сдвинуть более чем на 25 мм в сторону или 
вперед-назад по направляющей ремня для установки 
по ходу движения.
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Якщо дитина важить більше 29,4 кг АБО його плечі 
знаходяться вище найвищого рівня

5-точкових ременів, дане автокрісло НЕОБХІДНО 
використовувати в якості бустера.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ВАЖЛИВО!
Встановлюючи дане автокрісло за допомогою 

системи LATCH або автомобільного ременя безпеки,

завжди використовуйте страхувальний ремінь 

(якщо в автомобілі є скоба для страхувального 
ременя).

Страхувальний 

ремінь

Вимоги до дитини
Вага: 10 – 29,4 кг
Зріст: 71 – 127 см
Вік: 1 рік і старше
Верхня лінія вух дитини повинна 

знаходитися нижче верхнього краю
підголівника автокрісла.

Кріплення 
Quick

Направляюча 
для установки 

по ходу
руху

5-точкові ремені на 

рівні плечей дитини

1.  Встановіть автокрісло на сидіння автомобіля. 
aНадійно зафіксуйте автокрісло в положенні нахилу
№2 або №3 (стор. 58).
aПри необхідності встановіть фіксатор пряжки
(Стор.44).
aЯкщо дитина важить 20,4 кг чи менше, надійно 
зафіксуйте автокрісло одним із таких способів, 
використовуючи направляючу ременя для установки по 
ходу руху:

• кріплення Quick (стр. 34);
 • кріплення SureLatch (стр. 34);
 • автомобільний ремінь безпеки (стр. 42). 
Увага! Щоб визначити, який тип кріплень LATCH має 
ваше автокрісло, див. Стор. 34.
aЯкщо дитина важить більше 20,4 кг, надійно 
зафіксуйте автокрісло автомобільним ременем 
безпеки (не за допомогою системи LATCH), 
використовуючи направляючу ременя для установки 
по ходу руху (стор. 42).
aВстановіть і затягніть страхувальний ремінь (стор. 41 
або 46).

2.  Помістіть дитину в автокрісло.
aСпина і нижня частина тулуба дитини повинні
щільно прилягати до поверхні автокрісла. 
aВерхня лінія вух дитини ПОВИННА перебувати

нижче верхнього краю підголівника автокрісла. 
3. Якщо потрібно, відрегулюйте.
aРегулювальні язички плечових ременів
ПОВИННІ перебувати на рівні плечей дитини (стор. 16).
aПідголівник повинен бути встановлений в одне з 
крайніх нижніх положень максимально близько до 
язичків плечових ременів (стор. 58).

4. Пристібніть обидва ременя до замку. Див. Стор 16.

5. Налаштуйте і застебніть грудної зажим.
aГрудної затиск ПОВИНЕН перебувати на рівні пахв 

(стор. 17).

6. Перевірте свою роботу.
a5-точкові ремені повинні щільно прилягати до
плечах дитини (стор. 17).

Використання автокрісла в    
Установка по ходу руху автомобіляположенні по ходу руху 

автомобіля

За
 р

ух
ом



Який тип кріплень LATCH має ваше 
автокрісло?
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Ваше автокрісло оснащено одним з двох типів кріплень LАTCH, 
зображених на малюнку нижче. Щоб правильно прокласти 

ремінь з кріпленнями LАTCH, дотримуйтесь інструкцій на на

ступних сторінках.

Для правильної установки автокрісла в становище по ходу 
руху ремінь c кріпленнями LАTCH повинен проходити через 
направляючу ременя для установки по ходу руху, як пока
зано на наступній сторінці (чохол знятий для наочності). 
Якщо ремінь з кріпленнями LАTCH проходить через направ
ляючу ременя для установки проти ходу руху (див. наступну 
сторінку), щоб протягнути його через направляючу ременя 
для установки по ходу руху, виконайте наступні дії.
Щоб отримати доступ до ременя LАTCH, спочатку

необхідно:

• послабити 5-точкові ремені (стор. 16);
• від'єднати кріплення SureLatch або Quick (стор. 56); 
• зняти чохол (стр 59).
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Кріплення Quick

Увага! Проклавши ремінь з 
кріпленнями LАTCH через 
направляючу, переконайтеся, 
що він прилягає до чохла. 
Можливо, для цього потрібно 
буде перекрутити ремінь.

Кріплення Quick
Доступна не в усіх моделях. Доступна не в усіх моделях.

Кріплення SureLatch

Прокладання ременя з кріпленнями LATCH че
рез направляючу для установки по ходу руху

Прокладання ременя з кріпленнями LATCH через 
направляючу для установки по ходу руху

Ремінь з кріпленнями LATCH в 

направляючої для установки 

проти ходу руху

Ремінь з кріпленнями LATCH в 

направляючої для установки по 

ходу руху

Кріплення SureLatch
Ремінь з кріпленнями LATCH в 

направляючої для установки 

проти ходу руху

Ремінь з кріпленнями LATCH в 

направляючої для установки по 

ходу руху
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1.  Дістаньте кріплення 
LATCH з направляючої 
для установки проти 
ходу руху.

PLACE AT ARMPIT
LE

VEL

PUSH

2. Вставте кожне 
кріплення LATCH в 
направляючу для 
установки по ходу 
руху.
Відсуньте 5-точкові ремені 
і протягніть кріплення 

LATCH під ременями в 

отвір направляючої для 

установки по ходу руху, як 

показано на малюнку. 

Повторіть з іншого боку.

ВАЖЛИВО!
Впевніться, що 

ремінь з кріпленнями 

LATCH НЕ пере-
плітається з 5-точ-

ковими ременями.

LATCH (англ. Lower Anchorage and Tether for CHildren) - систе
ма фіксації дитячого автокрісла на автомобільному сидінні. 
Вона може використовуватися замість штатних
автомобільних ременів безпеки в автомобілях, мають скоби 
LATCH. У керівництві для власника автомобіля ця система 
може також іменуватися "Універсальної системою 
кріплень" або ISOFIX.

• Використовуйте ТІЛЬКИ для кріплення автокрісла до 
нижніх скоб автомобіля.

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ закріплювати два кріплення LATCH за одну і 
ту ж нижню скобу LATCH в автомобілі.

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ одночасно використовувати для установки 
автокрісла систему LATCH і автомобільний ремінь безпеки.

• Система LATCH може використовуватися ТІЛЬКИ так, як 
описано в даній інструкції. Неправильне використання 
системи може призвести до серйозної травми або смерті.

• ЗАВЖДИ перевіряйте належність встановлення гаків LATCH 
до скоб LATCH. Для цього з силою потягніть за ремінь LATCH. 
Неправильне кріплення не забезпечує надійну фіксацію 
автокрісла, що може привести до серйозної травми або 
смерті.

• Щоб уникнути ризику удушення, ЗАВЖДИ бережіть 
невикористаний ремінь з кріпленнями LATCH c повністю 
прибраніою слабиною у відсіку сидіння
(стор. 56). Змотайте або складіть ремінь кріплень LАTСH і 
закріпіть гумкою, щоб запобігти серйозні травми пасажирів.

• Крім даної інструкції також ознайомтеся з інструкціями по 
установці дитячого автокрісла і використання системи 
LATCH в керівництві для власника автомобіля. У разі 
розбіжностей між інструкціями коректний керівництві для 
власника автомобіля.
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ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 
використовувати цей метод 
установки, якщо дитина 
важить більше 20,4 кг.

PLACE ATARMPIT
LE

VEL

PUSH

Прокладання ременя з кріпленнями LATCH 
через направляючу для установки по ходу руху

Увага! Перед установкою 
автокрісла в автомобіль 
не забудьте надіти чохол

Установка по ходу руху з 
кріпленнями LATCH

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
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Para instrucciones en Español,
llamar al: 1-800-233-5921.

Symphony™ 65
Child Restraint System

Owner’s Manual
Keep for future use.   

      WARNING:
To reduce the risk of serious injury
or death, read this owner’s manual prior
to installing and using this child restraint.

2.3 - 18 kg
(5 to 40 lbs)

48 - 94 c
(19 - 37 in.)

Rear-facing

10 - 29.4 kg
(22 - 65 lbs)

71 - 127 cm
(28 - 50 in.)

Forward-facing

18 - 49.8 kg
(40 - 110 lbs)

110 - 145 cm
(43.3 - 57 in.)

Booster

2570xxxx    12/14

Para instrucciones en Español,
llamar al: 1-800-233-5921.

SafeMax
Child Restraint System

Owner’s Manual
Keep for future use.   

      WARNING:
To reduce the risk of serious injury
or death, read this owner’s manual prior
to installing and using this child restraint.

© 20XX Evenflo Company, Inc. 

2.3 to 18 kg
(5 to 40 lbs)

48 to 102 cm
(19 to 40 in.)

Rear-facing

10 to 29.4 kg
(22 to 65 lbs)

71 to 127 cm
(28 to 50 in.)

Forward-facing

18 to 54.4 kg
(40 to 120 lbs)

112 to 145 cm
(44 to 57 in.)

Booster

bucklestorage

ВАЖЛИВО!
• При фіксації автокрісла за допомогою системи LATCH

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати автомобільний ремінь 
безпеки.

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати кріплення системи 
LATCH для фіксації автокрісла, якщо дитина важить 
більше 20,4 кг.

• Якщо дитина важить більше 20,4 кг, встановлюйте це 
автокрісло за допомогою автомобільного ременя безпеки 
(а НЕ системи LATCH).

• Деякі автовиробники встановлюютьменший максимально 
допустима вага для скоб LATCH. Див. Такі обмеження по 
вазі в керівництві для користувача автомобіля.
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2.  Поставте автокрісло 
на місце установки.
Переконайтеся, що автокрісло 
встановлено в положення 
нахилу №2 або №3 (стор. 58). 
Поставте автокрісло на 
автомобільне сидіння в 
положення по ходу руху, як по
казано на малюнку.

Страхувальний ремінь

IMPORTANT: NEVER use Recline Position #1 for forward 
facing, AND NEVER use Recline Position #2 with children 
who weigh more than 18 kg (40 lbs). 

 buckle
storage

 buckle

storage

Скоба LATCH Скоба LATCH 

3.  Закріпіть кріплення LATCH.
Закріпіть кріплення LATCH за кожну скобу в
сидіння.
Увага! Для закріплення за скоби може знадобитися 
трохи змінити кут нахилу кріплень LATCH, як показано 
вище. Також переконайтеся, що ремінь c кріпленнями 
LATCH прокладений через направляючу для установки 
по ходу руху (стор. 35).

ВАЖЛИВО! Переконайтеся в тому, що обидва кріплення 
SureLatch або Quick дивляться вгору, а ремені не перекручені.

Ремінь

SureLatch

4.  Надійно зафіксуйте автокрісло.
Щоб зафіксувати автокрісло з кріпленнями Quick, 

перейдіть до кроку 4a. Щоб зафіксувати автокрісло з 

кріпленнями SureLatch, перейдіть до кроку 4b.

За
 р

ух
ом

Правильно Неправильно

Кріплення Quick

Установка по ходу руху з кріпленнями 
LATCH

Установка по ходу руху з кріпленнями 
LATCH

1.  Від'єднайте гак 
страхувального ременя 
від спинки автокрісла.

Покладіть страхувальний ремінь на спинку
автомобільного сидіння.

ВАЖЛИВО! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати положення
нахилу №1 для установки автокрісла по ходу руху, 
положення нахилу № 2 — для дітей вагою понад 18 кг.

Ліва 
сторона

Права 
сторона
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Установка по ходу руху з кріпленнями 
LATCH

Установка по ходу руху з кріпленнями 
LATCH

5. Закріпіть і затягніть 
страхувальний 
ремінь. Закріпіть гак 
страхувального ременя 
за скобу за сидінням 
автомобіля, як показано 
на малюнку.

(Розташування скоб для страхувального ременя см. В
керівництві для власника автомобіля.) Потягніть за

вільний кінець страхувального ременя, щоб його
затягнути.

ВАЖЛИВО!
• При установці автокрісла за допомогою
системи LATCH використання страхувального ременя 
ОБОВ'ЯЗКОВЕ.
• Якщо довжина страхувального ременя не дозволяє 
протягнути його від автокрісла до скоби вам 
знадобиться подовжувач страхувального ременя.

4a. Фіксація автокрісла - 
кріплення Quick. 
Використовуючи всю свою 
вагу, сильно притисніть 
автокрісло до сидіння 
автомобіля, одночасно 
затягуючи ремінець 
кріплення, як показано на 
малюнку.

4b. Фіксація автокрісла - 
кріплення SureLatch.
Використовуючи всю свою 

вагу, сильно притисніть
автокрісло до сидіння 

автомобіля, як показано на 

малюнку, щоб воно 

зафіксувалося на місці.
Направляюча для 

установки по ходу 
руху

УВАГА! У деяких авто для 
щільної фіксації одночасно з 
натисканням на автокрісло 
потрібно притиснути 
кріплення SureLatch, як пока
зано на малюнку. Повторіть 
для другого кріплення.

УВАГА! Належним чином зафіксоване автокрісло НЕ 
МОЖНА зрушити більш ніж на 25 мм в сторону або 
вперед-назад по направляючій ременя для установки
по ходу руху. Якщо вам не вдалося правильно 
зафіксувати автокрісло, спробуйте ще раз або 
виберіть інше місце установки.
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Para instrucciones en Español,
llamar al: 1-800-233-5921.

Symphony

™  65
Child Restraint System

Owner’s Manual
Keep for future use.    

      WARNING:
To reduce the risk of serious injury
or death, read this owner’s manual prior
to installing and using this child restraint.

2.3 - 18 kg
(5 to 40 lbs)

48 - 94 c
(19 - 37 in.)

Rear-facing

10 - 29.4 kg
(22 - 65 lbs)

71 - 127 cm
(28 - 50 in.)

Forward-facing

18 - 49.8 kg
(40 - 110 lbs)

110 - 145 cm
(43.3 - 57 in.)

Booster

2570xxxx    12/14

Para instrucciones en Español,
llamar al: 1-800-233-5921.

SafeMax

Child Restraint System

Owner’s Manual
Keep for future use.    

      WARNING:
To reduce the risk of serious injury
or death, read this owner’s manual prior
to installing and using this child restraint.

© 20XX Evenflo Company, Inc. 

2.3 to 18 kg
(5 to 40 lbs)

48 to 102 cm
(19 to 40 in.)

Rear-facing

10 to 29.4 kg
(22 to 65 lbs)

71 to 127 cm
(28 to 50 in.)

Forward-facing

18 to 54.4 kg
(40 to 120 lbs)

112 to 145 cm
(44 to 57 in.)

Booster

bucklestorage

Страхувальний 
ремінь
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Клапан 
доступу

3.  Простягніть автомобільний ремінь безпеки через 
направляючу ременя для установки по ходу руху.
Відсуньте 5-точкові ремені і підійміть клапан доступу. 
Простягніть язичок замка автомобільного ременя через 
направляючу ременя для установки по ходу руху, як показано на 
малюнку.
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Направляюча для 
установки по ходу руху

Установка по ходу руху за допомогою ременя 
безпеки

Установка по ходу руху за допомогою ременя 
безпеки

1.  Від'єднайте гак 
страхувального ременя 
від спинки автокрісла.

2.  Поставте автокрісло 
на місце установки.
Переконайтеся, що автокрісло 
встановлено в положення 
нахилу № 2 або №3 (стор. 58). 
Поставте автокрісло на 
автомобільне сидіння в 
положення по ходу руху, як 
показано на малюнку.

ВАЖЛИВО! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ  використовувати положення 
нахилу №1 для установки автокрісла по ходу руху, а 
положення нахилу № 2 для дітей вагою понад 18 кг.

ВАЖЛИВО!
• При фіксації автокрісла за допомогою системи LATCH 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати автомобільний ремінь 
безпеки.

• Перед установкою автокрісла по ходу руху з допомогою 
ременя безпеки НЕОБХІДНО протягнути ремінь з 
кріпленнями LATCH через направляючу для установки проти 
ходу руху так, щоб він не заважав ременя безпеки. Інструкції 
по протягування ременя з кріпленнями SureLatch / Quick через 
направляючу для установки проти руху див. на стор. 22-24.

• Переконайтеся, що кріплення SureLatch / Quick закріплені за D-
образні скоби на чохлі.

• Як правильно застебнути ремінь безпеки автомобіля при 
установці автокрісла, см. в інструкції для власника 
автомобіля.

Плечовий 
ремінь

4. Застебніть ремінь безпеки автомобіля і 
приберіть всю його слабину.
Використовуючи всю свою вагу, сильно притисніть 

автокрісло до сидіння автомобіля, одночасно затягуючи 

ремінь безпеки автомобіля, щоб прибрати слабину.
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Направляюча 
для установки 

по ходу руху

Установка по ходу руху за допомогою ременя 
безпеки

Установка по ходу руху за допомогою ременя 
безпеки

Фіксатор 
пряжки 

встановлений 
правильно

• Якщо автокрісло не використовується, фіксатор пряжки
необхідно зняти, щоб забезпечити можливість правиль-
ного регулювання штатного ременя безпеки при його
використанні пасажиром.

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати фіксатор 
пряжки, якщо автокрісло використовується як 
сидіння-бустер.

4.  При необхідності 
встановіть фіксатор 
пряжки (не входить в 
комплект).
Якщо ваш автомобіль 
випущений раніше 1996 року і 
оснащений поясним /
плечовим ременем з 
аварійним блокуючим 
натяжителем (ELR) І вільно
переміщається пряжкою, 
використання фіксатора пряж-
ки ОБОВ'ЯЗКОВО.

13 мм

Інформацію про те, яка система ременів безпеки 
встановлена   в вашому автомобілі, см. В керівництві для 
власника автомобіля

Якщо ваш автомобіль 1996 року випуску або новіше,

ймовірно, він має систему ременів, які фіксуються при 

затягуванні, і використання фіксатора пряжки не потрібно.

Перед установкою фіксатора пряжки зверніться до 
керівництва для власника автомобіля.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

6.  Переконайтеся в тому, що автокрісло надійно
зафіксовано.

Одягніть чохол на передню частину автокрісла і 
пристебніть його. Взявшись за каркас автокрісла в 
районі направляючої для установки по ходу руху, 
спробуйте посувати автокрісло з боку в бік і вперед-
назад.

Належним чином зафіксоване автокрісло НЕ 
МОЖНА зрушити більш ніж на 25 мм в сторону або 
вперед-назад по направляючої ременя. Якщо вам 
не вдалося правильно зафіксувати автокрісло, 
спробуйте ще раз або виберіть інше місце установ-
ки.
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Сторінка спеціально залишена порожньою.

7. Закріпіть і 
затягніть 
страхувальни
й ремінь.

Закріпіть гак страхувального ременя за скобу за сидінням 

автомобіля, як показано на малюнку. (Розташування скоб 

для страхувального ременя см. В керівництві для 

власника автомобіля.) Потягніть за вільний кінець 

страхувального ременя, щоб його
затягнути.

ВАЖЛИВО! Якщо довжина страхувального ременя не 
дозволяє протягнути його від автокрісла до скоби, вам 
знадобиться подовжувач страхувального ременя.

Установка по ходу руху за допомогою ременя 
безпеки
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Сидіння-бустер піднімає дитини, дозволяючи належним чином 

розмістити штатні поясний і плечовий ремені безпеки 

автомобіля. Правильне використання сидіння-бустер знижує 

ризик всіх видів травм в аварії за рахунок того, що поясний і 
плечовий ремені утримують як верхню, так і нижню частини

тулуба дитини.

Важливо, щоб дитина була правильним чином
пристебнутий в сидінні-бустері: застебнутий плечовий 
ремінь повинен проходити через середину плеча, а 
поясний ремінь бути щільно притиснутий до стегон 
дитини. Якщо дитина вивільняється з ременів, прибирає 
ремінь за спину або під руку, надійний захист не 
забезпечується.
Щоб визначити, чи готова дитина до переходу на сидіння-
бустер, потрібно врахувати кілька факторів: вимоги до 
зростом і вагою дитини, встановлені виробником 
автокрісла, фактичний зріст і вага дитини і його розвиток, а 
також місце установки сидіння-бустера в автомобілі.

Як користуватися сидінням-бустером?
Використання сидіння-бустер багато в чому аналогічно 
використанню штатних ременів безпеки дорослим 
пасажиром.
• Спочатку ознайомтеся з інструкціями до сіденью-
Бустер і автомобілю.
• Встановіть сидіння-бустер на заднє сидіння з поясним
і плечовим ременем. Забороняється використовувати
сидіння-бустер тільки з поясним ременем, це може стати 
причиною серйозних травм.
• Посадіть дитину на сидіння-бустер і застебніть поясний і
плечовий ремені безпеки.

• Переконайтеся, що плечовий ремінь проходить через
середину плеча, а поясний ремінь проходить по стегнах
дитини
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Як визначити, чи готова дитина до переходу на сидіння-
бустер?
Використання сидіння-бустер можливо при
виконанні наступних умов.
• Дитина досить доросла для того, щоб, перебуваючи
в сидінні-бустері,  не пересувати ремені під руку або за 
спину.
• Вага і зріст дитини наближаються до максимально допу-

стимим зростом і вагою, зазначеним виробником 
використовуваного в даний час автокрісла. 
(Використання сидіння-бустера може також бути кори-
сним для дітей, які ще не переросли своє автокрісло.)

• Якщо в автомобілі відсутній скоба для кріплення 
страхувального ременя, але є плечовий і поясний ремені 
безпеки заднього сидіння, сидіння-бустер може 
забезпечити підвищену безпеку по порівняно з 
автокріслом з 5-точковими ременями безпеки, 
встановленим без страхувального ременя.

Поясний ремінь повинен щільно прилягати до стегон дитини, 
проходити через нижній рівень ременя і бути застебнутий.

Плечовий ремінь 
ПОВИНЕН проходити 
через направляючу 
плечового ременя

Б
ус

т
ер

Рекомендації по 

використанню сидіння-
бустера

Плечовий ремінь 
ПОВИНЕН проходити 
посередині між плечем 
і шиєю дитини.
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ВАЖЛИВО!
Завжди фіксуйте неиспользуемое сидіння-бустер 

кріпленнями LATCH або штатним ременем безпеки 

автомобіля. У разі аварії незакріплене сидіння-бу-

стер може травмувати інших пасажирів.
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Вимоги до дитини
Вага: 18 – 54,4 кг
Зріст: 112 – 145 см
Верхня лінія вух дитини повинна 
знаходитися нижче верхнього краю 
підголівника автокрісла. 
Вік: від 4 років

Установка сидіння-бустера
1. Трансформуйте автокрісло в сидіння-бустер.

Див. «Трансформація автокрісла в сидіння-бустер» на стор. 52.
2. Закріпіть сидіння-бустер на сидінні авто. Переконайтеся, 

що основа автокрісла паралельно підлозі (стор. 59). При 
необхідності скрутіть і покладіть під край основи рушник або 
невелике покривало. Переконайтеся, що основа та спинка 

сидіння-бустера стикаються з основою і спинкою втомобільного 
сидіння.

ВАЖЛИВО! Для фіксації даного сидіння-бустер на автомобільному 
сидінні дозволяється використовувати страхувальний ремінь і 
кріплення LATCH, тільки якщо це не заважає положенню сидіння-
бустера в автомобілі і / або положенню автомобільного ременя 
безпеки, яким закріплений дитина.
3. Посадіть дитину на сидіння-бустер.
aПереконайтеся, що сидіння-бустер надійно
зафіксовано в положенні нахилу №3 (стор. 58).

aПереконайтеся, що спина і нижня частина тулуба дитини 
щільно прилягають до сидіння-бустера.
4.   Налаштуйте підголівник так, щоб плечовий ремінь 

зайняв належне положення.
Плечовий ремінь ПОВИНЕН проходити посередині
між шиєю і плечем дитини, як показано на
малюнку.

5.  Зафіксуйте дитини і сидіння-бустер на
автомобільному сидінні.

Протяніть поясний / плечовий ремінь через дитину і застебніть 
замок. Переконайтеся, що плечовий ремінь проходить через 
направляючу плечового ременя, як показано на малюнку.

6.  Перевірте свою роботу.
Переконайтеся, що поясний ремінь щільно прилягає до стегон 
дитини, проходить через нижні направляючі і застебнутий. 
Плечовий ремінь повинен проходити посередині між плечем і 
шиєю дитини.
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Плечовий ремінь НЕ ПОВИНЕН перетинати шию дитини або 
спадати з плеча. Якщо ви не можете відрегулювати плечовий 

ремінь так, щоб він проходив посередині між плечем і шиєю 
дитини І на рівні або вище плеча, встановіть сидіння-бустер в 

іншому місці або відмовтеся від його використання.

Використання автокрісла в 

якості сидіння-бустера

Плечовий ремінь ПОВИНЕН 
проходити через 
направляючу плечового 
ременя

Плечовий ремінь ПОВИНЕН 
проходити посередині між 
плечем і шиєю дитини.

Поясний ремінь по

винен щільно 
прилягати до
стегон дитини, 
проходити через 

нижні направляючі 
ременя, бути
застебнутим.
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1.  Зніміть чохол (стор. 59). 
Встановіть підголовник в саме 
верхнє положення (стор. 58). 
Витягніть кріплення LATCH з 
направляючої ременя для уста-
новки по ходу руху і помістіть їх 
на сидінні, як показано на 
малюнку.

Трансформація автокрісла в сидіння-бустер

2.   Відпустіть 5-точкові 
ремені.
Натисніть кнопку 

ослаблення 5-точкових 

ременів і витягніть ремені.

PLA
CE AT

ARM
PI

T

LE
V
EL

PUSH

PLACE AT ARMPIT
LE

VEL

PUSH

3.  Проштовхніть грудний 
затиск і язички замка 
через направляючу для 
установки по ходу руху.
Застебніть грудний зажим 
за автокріслом,
як показано на малюнках A, 
B , C.

4.  Сховайте регулювальні 
язички. Повністю 
проштовхніть регулювальні 
язички 5-точкових ременів в 
регулювальні прорізи, як по-
казано на малюнку.

 

5.  Затягніть 5-точкові 
ремені.
Потягніть регулювальний 

ремінь до щільного затягу-

вання 5-точкових ременів.

6.  Вставте кріплення 
LATCH.
Протягніть обидва кріплен-

ня LATCH через направ-
ляючу ременя для установ-

ки по ходу руху.

Застебніть за автокріслом

A

B C

Б
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Направляюча для установки 
по ходу руху

Увага! Якщо регулювальні язички в повному обсязі 
проштовхнути в прорізи, вони будуть тиснути в спину 
дитини і створювати дискомфорт.

Трансформація автокрісла в сидіння-бустер
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7. Зніміть паховий 
ремінь.
Встановіть автокрісло в 
положення нахилу №1 
(стор. 53), потім покладіть 
його на спинку. Знайдіть
фіксатор пахового ременя 
внизу автокрісла.

Відстебніть фіксатор, 

проштовхніть через сидіння і 
зніміть, як показано на 

малюнку.

Проштовхніть фіксатор 
пахового ременя назад в 

отвір із зворотного боку 

автокрісла.

Витягніть фіксатор через 

сидіння і укладіть так, 

щоб він рівно лежав на 

поверхні, як показано на 
малюнку.

8.  Одягніть чохол.Пристебніть кожне кріплення LATCH 
до свого D-образному кільцю для зберігання (стор. 56). 

ВАЖЛИВО!

Переконайтеся, що автокрісло встановлено в 
положення нахилу №3 (стор. 58), а підголовник 
відрегульований так, що плечовий ремінь проходить 
належним чином (стор. 58).
Ваше автокрісло готове до використання в якості сидіння-бу-

стер для дитини вагою 18-54,4 кг, ростом 112-145 см, віком 

від чотирьох років, верхня лінія вух якого знаходиться нижче 
верхнього краю
підголівника автокрісла.
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Увага! Щоб трансформувати автокрісло назад в режим 5-
точкових ременів, виконайте ці кроки в зворотньому 
порядку.
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Трансформація автокрісла в сидіння-бустер Трансформація автокрісла в сидіння-бустер
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Загальна інформація
Використання кріплень Quick
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Якщо ремінь LATCH проходить че-
рез направляючу для установки по 
ходу руху, зберігайте кріплення 
SureLatch пристебнутими до 
передніх D-образним кільцям.
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Якщо ремінь LATCH з кріпленнями Quick проходить через направ-

ляючу ременя для установки проти ходу руху або по ходу руху, 

пристебніть кожне кріплення Quick до D-образному кільцю 

спереду, як показано на малюнку.

 bu
ckl

e
sto

ra
ge

 bu
ck

le

sto
ra

ge

Щоб зняти кріплення Quick зі скоби 

LATCH або D-образного кільця, до 
якому воно пристебнуто для 

зберігання, потягніть червоний 

ремінець фіксатора.

Ремінець фіксатора

Використання кріплень SureLatch

Доступні не на всіх моделях

Зняття страхувального ременя

B

C

A

1.  Відпустіть регулятор. 
Натисніть кнопку ослаблення

страхувального ременя A.

2. Зніміть гак.
Натисніть на язичок B і покрутіть гак, щоб зняти
його з скоби C.

3.  Закріпіть гак страхувального ременя за 
спеціальну скобу.

ПОРАДА!
Послаблюючи регу-
лятор, притисніть 
автокрісло до спин-

ки сидіння авто.

Para instrucciones en Español,
llamar al: 1-800-233-5921.

Symphony™ 65
Child Restraint System

Owner’s Manual
Keep for future use.   

      WARNING:
To reduce the risk of serious injury
or death, read this owner’s manual prior
to installing and using this child restraint.

2.3 - 18 kg
(5 to 40 lbs)

48 - 94 cm
(19 - 37 in.)

Rear-facing

10 - 29.4 kg
(22 - 65 lbs)

71 - 127 cm
(28 - 50 in.)

Forward-facing

18 - 49.8 kg
(40 - 110 lbs)

110 - 145 cm
(43.3 - 57 in.)

Booster

2570xxxx

Para instrucciones en Español,
llamar al: 1-800-233-5921.

SafeMax
Child Restraint System

Owner’s Manual
Keep for future use.   

      WARNING:
To reduce the risk of serious injury
or death, read this owner’s manual prior
to installing and using this child restraint.

© 20XX Evenflo Company, Inc. 

2.3 to 18 kg
(5 to 40 lbs)

48 to 102 cm
(19 to 40 in.)

Rear-facing

10 to 29.4 kg
(22 to 65 lbs)

71 to 127 cm
(28 to 50 in.)

Forward-facing

18 to 54.4 kg
(40 to 120 lbs)

112 to 145 cm
(44 to 57 in.)

Booster

b uc kle
s tor age

PUSH

• Щоб уникнути ризику удушення, ЗАВЖДИ змотуйте 
або складайте невикористаний страхувальний 
ремінь і закріплюйте його гумкою. • Якщо 
страхувальний ремінь не використовується, зачепіть 
гачок D за спеціальну скобу. Так невикористаний 
страхувальний ремінь не вдарить нікого в разі аварії.

D

Доступні не на всіх моделях

кнопка
фіксатора

Щоб зняти кріплення SureLatch зі 
скоби LATCH або D-образного кільця, 
до якому воно пристебнуто для 

зберігання, натисніть червону кнопку 

фіксатора.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо ремінь LATCH проходить че-
рез направляючу для установки 
проти ходу руху, зберігайте кріп-
лення SureLatch пристебнутими 
до задніх D-образним кільцям.
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PUSH PLACE ATARM
PIT

LE
VEL

Зняття чохла

Положення автокрісла в режимі бустера

1.  Відключіть усі 
кріплення LATCH від D-
образних кілець чохла. 

2. Відкрийте клапан до-
ступу. 

3.  Розстебніть чохол біля 
підстаканників. 

4. Відстебніть все гачки 
чохла. Зніміть чохол.

Клапан доступу
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Стисніть ручку регулювання 

підголівника, як показано на 

малюнку, і опустіть або підійміть 

підголівник до бажаної висоти.

Основа автокрісла має бути паралельно підлозі автомобіля. При 

необхідності скрутіть і покладіть під край підстави рушник або 

невелику покривало.

Регулювання висоти підголівника

Ручка регулювання підголівника

Стисніть важіль регулювання 

нахилу, який знаходиться внизу 

автокрісла, як показано на 

малюнку, і виберіть бажане 

положення нахилу..

ВАЖЛИВО! Відрегулювавши 
положення нахилу, посмикайте 
автокрісло вперед-назад, щоб 
переконатися, що воно надійно 
зафіксувалося в бажаному 
положенні.
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PUSH PLACE ATARM
PIT

LE
VEL

Регулювання нахилу автокрісла

Автокрісло має три можливих положення нахилу.

Ручка 
регулювання 

нахилу

ВИБІР ПОЛОЖЕННЯ НАХИЛУ
• Проти ходу руху: ТІЛЬКИ положення нахилу №1.

• Під час поїздки з 5-точковими ременями: положення 
нахилу №2 для дітей вагою від 10 до 18 кг, положення 
нахилу №3 для дітей вагою від 10 до 29,4 кг.

• У режимі бустера: ТІЛЬКИ положення нахилу №3.

Замок-молния

Згорнутий
рушник або 

невелике
покривало

За
га

л
ьн

е
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PUSHPUSH
PLACE AT ARMPIT LEVEL

ВАЖЛИВО!
• Подушка для голови повинна щільно прилягати до 
спинки автокрісла, як показано на малюнку. 
Обов'язково приберіть пластикові кріплення між 
підтримкою голови і автокріслом. Дрібні предмети 
можуть створювати небезпеку удушення.
• Підтримка голови дитини. У положенні сидячи 

немовлята можуть зазнавати труднощів з
диханням. Підкладання під голову дитини додаткових 

подушок і інших пристосувань, а також 
неправильний нахил автокрісла можуть збільшити 
ризик серйозної травми або смерті.

Опциональная подушка для тіла, встановлена, як показано 

на малюнку, для тіла використовується для підтримки дити

ни в автокріслі.

Використовуйте подушку для тіла і підтримку голови 

(подушку для голови) ТІЛЬКИ при установці автокрісла 
проти ходу руху.

Установка аксесуарів
• використовуйте підстаканники ТІЛЬКИ при установці 

автокрісла по ходу руху.
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити в підсклянник залізні банки і 
посуд з твердих матеріалів. Підсклянник призначений 
тільки для м'яких склянок (паперових і пластикових).

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити в підсклянник склянки з 
гарячими рідинами.

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ прикріплювати до автокрісла 
інші предмети, які не сертифіковані Evenflo для 
використання з даними автокреслом. Речі, які не 
були протестовані разом з автокріслом, можуть 
стати причиною травми дитини.
• Щоб вставити внутрішній підсклянник A, вожміте 

його в зовнішній підсклянник B.
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PUSH PLACE ATARM
PIT

LE
VEL

B

A

A

B

Примітка: внутрішні підстаканники можна виймати і 
мити в посудомийній машині (тільки верхня полиця).

За
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



62 63

Установка автокрісла в літаку
У польоті рекомендується пристібати дитини в
автокріслі, відповідному його вагою та розміром. при
раптової турбулентності найбезпечніше місце для дитини - 
належним чином встановлене дитяче автокрісло, а не коліна 
дорослого або сидіння літака
з ременем безпеки. Перебування дитини в автокріслі під час 
польоту забезпечить безпечне прибуття сім'ї в пункт 
призначення.
Рекомендуеться*:

• для дітей вагою понад 18 кг використовувати ремінь
безпеки крісла літака;
• для дітей вагою менше 9 кг використовувати автокрісло,
встановлене проти ходу руху;
• для дітей вагою від 9 до 18 кг використовувати автокрісло,
встановлене по ходу руху.

*Ці рекомендації можуть відрізнятися від рекомендацій по
використання автокрісла в автомобілі.

ВАЖЛИВО! Якщо автокрісло встановлюється в літаку, 
його необхідно використовувати з 5-точковими ременями

1.  Помістіть автокрісло на сидіння. 
Максимально нахиліть спинку автокрісла (Положення нахилу № 

1, стор. 58) і поставте автокрісло на сидіння літака проти ходу 

руху, як показано на малюнку.

 buckle
storage

2.  Прокладіть ремінь безпеки сидіння літака 
через направляючу для установки проти ходу 
руху.
Відключіть і підніміть передню частину чохла. Вставте 
пряжку ременя безпеки сидіння літака в отвір 
направляючої для установки проти ходу руху з одного боку 
автокрісла і витягніть з іншого, як показано на малюнку.

ВАЖЛИВО! ТІЛЬКИ в літаку: переконайтеся, що ремінь 
безпеки сидіння літака розташовується перед замком 
/ пахових ременем, як показано вище.

Замок/паховий 
ремінь

Ремінь безпеки

сидіння літака

Отвір 

направляючої для 
установки проти 
ходу руху

3.  Застебніть ремінь безпеки сидіння 
літака і приберіть всю його слабину.
Ремінь безпеки сидіння літака повинен бути максимально 
затягнутий. Використовуючи всю свою вагу, сильно 
притисніть автокрісло до сидіння літака, одночасно 
затягуючи літаковий ремінь безпеки, щоб прибрати 
слабину Простягніть залишок ременя через отвір 
направляючої для установки проти ходу руху.

За
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Установка автокрісла в літаку проти ходу руху

Установка автокрісла в літаку проти ходу руху
ВАЖЛИВО! Перед встановленням автокрісла переконайте
ся, що спинка сидіння літака встановлена   в повністю вер
тикальне положення.

Ремінь безпеки 

сидіння літака
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4.  Перевірте свою роботу.
Одягніть чохол на передню частину автокрісла і пристебніть 
його. Взявшись за каркас автокрісла в
районі направляючої для установки проти ходу руху, як показано 
на малюнку, порухайте автокрісло з боку в бік і вперед-назад.
Якщо ви можете зрушити автокрісло більш ніж на 25 мм в сто
рону або вперед-назад по направляючої ременя, ремінь 
безпеки сидіння літака недостатньо затягнутий. Перевстановіть 
автокрісло так, щоб належним чином затягнути ремінь.

 buckle
storage

1.  Помістіть автокрісло на сидіння. Максимально 
нахиліть спинку (положення нахилу № 1, стор. 58) і 
поставте автокрісло на сидіння літака по ходу руху, як по-
казано вище.
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Ремінь безпеки 

сидіння літака

2.  Прокладіть ремінь безпеки сидіння літака через 
направляючу для установки по ходу руху.
Відсуньте 5-точкові ремені і підійміть клапан доступу. 
Вставте пряжку ременя безпеки сидіння літака в отвір 
направляючої для установки по ходу руху з одного боку 
автокрісла і витягніть з іншого, як показано вище.
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Ремінь безпе-

ки сидіння 

літака

Отвір направ

ляючої для 
установки по 
ходу
руху

Клапан
доступа
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3.  Застебніть ремінь 
безпеки сидіння літака і 
приберіть всю його слаби
ну.
Ремінь безпеки сидіння літака 
повинен бути максимально 
затягнутий. Використовуючи 
всю свою вагу, сильно 
притисніть автокрісло до 
сидіння літака, одночасно 
затягуючи ремінь безпеки, 
щоб прибрати слабину.

Простягніть залишився ремінь через отвір
направляючої для установки по ходу руху.
Примітка. Оскільки ремені безпеки сидінь літака мають 

фіксовану довжину, після їх затягування пряжка може опинитися 

під спиною дитини. Щоб дитині було зручно, Evenflo рекомендує 

підкласти йому під спину поверх пряжки невелику подушку, 

згорнутий покривало або згорнуту кофту.
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ВАЖЛИВО! Перед установкою автокрісла переконайтеся, 
що спинка сидіння літака встановлена   в повністю 
вертикальне положення.
Увага! Якщо ремінь LATCH переплітається з ременем 
безпеки, його потрібно протягнути через направляючу для 
установки проти ходу руху (стор. 22). як
встановити автокрісло в автомобілі см. на стор. 32.

Направляюча для уста
новки проти ходу руху

Установка автокрісла в літаку проти ходу руху Установка автокрісла в літаку по ходу руху

Установка автокрісла в літаку по ходу руху
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Установка автокрісла в літаку по ходу руху
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Направляюча для
установки по ходу
руху

4.  Перевірте свою роботу.
Взявшись за каркас автокрісла в районі
направляючої для установки по ходу руху,

спробуйте посувати автокрісло з боку в

сторону і вперед-назад.

 Якщо ви можете зрушити автокрісло більш ніж на

25 мм в сторону або вперед-назад по направляючої
ременя, ремінь безпеки сидіння літака

недостатньо затягнуть. НЕОБХІДНО перевстановити 
автокрісло так, щоб належним чином затягнути ремінь.

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ змащувати або занурювати в воду 
кріплення системи LATCH, замок та інші частини

автокрісла, якщо така можливість не вказана на 
зворотному боці замку автокрісла.

•Пластикові та металеві елементи можна
протирати водою з м'яким милом і витирати м'якою
тканиною. Не використовуйте абразивні миючі
засоби і розчинники.• Будьте внимательны, чтобы не 

повредить наклейки.
• Підстаканники можна мити в посудомийній машині
(Тільки верхня полиця).
• Ремені можна протирати м'яким милом і водою.
Давайте ременів висохнути.
• Чохол автокрісла можна прати в пральній машині
окремо, цикл для делікатних тканин. Сушити 10-15 
хвилин при низькій температурі.
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати автокрісло без 
чохла. 
• Щоб захистити автокрісло від негативного
впливу погодних умов, гризунів та інших елементів, 
характерних для гаражів і інших місць зберігання, в тому 
числі на відкритому повітрі, зніміть чохол і ретельно 
очистіть автокрісло перед
зберіганням. Приділіть особливу увагу очищенню місць, 
де можуть накопичуватися крихти і інше сміття.

Чистка и уход

ПОРАДА!
Щоб захистити оббивку
автомобіля, підкладіть 

рушник під сидіння і спинку 
автокрісла.

За
га
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При замовленні запчастин повідомляйте номер моделі і 
дату виробництва (вказані на зворотному боці спинки 
автокрісла).

чохол
підголівника

Подовжувач
страхувального 

ременя (не входить в 
комплект 

автокрісла)

Верхній наповнювач

Правий

Подушка 
для тіла

Подушка
підголівника

Чохол 
замка

Right Left

Нижній наповнювач

Фіксатор пряжки (не 
входить в комлект 

автокрісла),
см. стр 30 або 44

Запасні частини

Подголівник

Ремінь LATCH з 
кріпленнями Quick

Чохол

bu
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st

or
ag

e

buckle

storage

Доступні не на всіх моделях

Внутрішній 
підсклянник

Para instrucciones en Español,
llamar al: 1-800-233-5921.

Symphony™ 65
Child Restraint System

Owner’s Manual
Keep for future use.   

      WARNING:
To reduce the risk of serious injury
or death, read this owner’s manual prior
to installing and using this child restraint.

2.3 - 18 kg
(5 to 40 lbs)

48 - 94 cm
(19 - 37 in.)

Rear-facing

10 - 29.4 kg
(22 - 65 lbs)

71 - 127 cm
(28 - 50 in.)

Forward-facing

18 - 49.8 kg
(40 - 110 lbs)

110 - 145 cm
(43.3 - 57 in.)

Booster

2570xxxx

Para instrucciones en Español,
llamar al: 1-800-233-5921.

SafeMax
Child Restraint System

Owner’s Manual
Keep for future use.   

      WARNING:
To reduce the risk of serious injury
or death, read this owner’s manual prior
to installing and using this child restraint.

© 20XX Evenflo Company, Inc. 

2.3 to 18 kg
(5 to 40 lbs)

48 to 102 cm
(19 to 40 in.)

Rear-facing

10 to 29.4 kg
(22 to 65 lbs)

71 to 127 cm
(28 to 50 in.)

Forward-facing

18 to 54.4 kg
(40 to 120 lbs)

112 to 145 cm
(44 to 57 in.)

Booster

 b u ckle
s torag e

PUSH

Після уважного ознайомлення 
з даною інструкцією 
збережіть її в спеціальному 
відсіку на спинці автокрісла.

Утилізація
Evenflo просить вас належним чином утилізувати
автокрісло по закінченню його терміну служби. Більшість 
елементів підлягають вторинній переробці.
1. Зніміть тканину і набивний матеріал.
2. Зніміть всі гвинти і розберіть автокрісло.
3. Сідайте на вторинну переробку все пластикові
елементи, викинете інші елементи.
Якщо ваш місцевий пункт прийому матеріалів для
вторинної переробки не приймає набивочний
матеріал, його можна викинути на смітник.
Примітка: Evenflo по можливості використовує
вторинні матеріали у виробництві, але ніколи не
використовує їх у компонентах, що відповідають за
безпеку.
З метою запобігання травм, пов'язаних зі
прихованою загрозою, втратою інструкцій, 
застарілою технологією і т.п., припиніть 
використання автокрісла після закінчення терміну 
придатності на етикетці або в разі його попадання в 
аварію.

За
га

л
ьн

е

Лівий



Гарантійні зобовязання

• Виробник гарантує безвідмовну роботу виробу за умови 
дотримання правил експлуатації, описаних у цій
інструкції.
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