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Автокрісло-бустер
Бустер з високою спинкою + БУСТЕР

ГРУПА I, II, III
9-36кг

УВАГА: Прочитайте всі
інструкції перед
використанням цього
дитячого утримуючого
пристрою.
Зберігайте інструкції для майбутнього використання. Якщо ці інструкції
втрачено, безпека дитини може бути в серйозній небезпеці.
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ПРИМІТКИ
• Це «універсальне» дитяче автокрісло. Воно затверджено постановою № 44, 04
серії поправок, для загального використання в транспортних засобах, і це буде
відповідати більшості, але не всім, автокріслам.
• Правильна установка можлива, швидше за все, якщо виробник транспортного
засобу вказав в інструкції автомобіля, що автомобіль придатний для використання
«універсального» автокрісла для цієї вікової групи.
• Це автокрісло було класифіковано як «Універсальне» в більш жорстких умовах, ніж
ті, які застосовуються до попередніх конструкцій, які не несуть повідомлення про
втрату чинності.
• • Підходить тільки якщо затверджені транспортні засоби оснащені ременями
безпеки З-точкових з затяжкою, затверджених для регулювання ООН / ЕСА No.16 або
інших еквівалентних стандартів.
• У разі сумнівів, проконсультуйтеся з виробником дитячих утримуючих пристроїв або
роздрібного продавця.

УВАГА
ВАЖЛИВО! Будь ласка, прочитайте всі інструкції, наведені в цьому посібнику та
в посібнику з експлуатації транспортного засобу, що стосується дитячих сидінь
безпеки ретельно і зрозуміти їх. Допускається установка і використання
дитячого крісла безпеки, як описано в керівництві з експлуатації. Недотримання
цього правила може призвести до серйозних травм або смерті вашої дитини.
Зберігайте посібник з експлуатації з дитячим кріслом безпеки для використання
в майбутньому.
НЕ намагайтеся видалити будь-які ярлики на сидіння безпеки дитини. Важлива
інформація міститься на етикетках.
НЕ використовувати безпечне дитяче сидіння з пошкодженими частинами.
Чи не зашкодить використання або зношений плечові ремені або пояси
транспортного засобу.
НЕ змінювати або намагатися змінити сидіння безпеки дитини в будь-якому
випадку.
НЕ розбирайте та не намагайтеся розібрати сидіння безпеки дитини, крім як
зазначено в цьому посібнику.
НЕ використовуйте дитяче крісло безпеки, який був в аварії. Поломка може
привести до пошкодження сидіння безпеки дитини, що ви не можете бачити.
НЕ замінюйте кришку дитячого сидіння або ремінь безпеки з будь-якою іншою,
ніж ті, які ми рекомендуємо, як ці частини є невід'ємною частиною виконання в
дитяче крісло безпеки.
НЕ використовуйте другою рукою дитяче крісло або дитяче крісло, чия історія
невідома. Жорсткі елементи та пластмасові деталі дитячого утримуючого
пристрою повинні бути розташовані таким чином, і встановлено, що вони не
несуть відповідальності, при щоденному використанні автомобіля, щоб
потрапити в пастку рухомим сидінням або в двері автомобіля.
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НЕ використовувати на сидіннях транспортних засобів, з якими
стикаються сторони або ззаду транспортного засобу (рис la, 1b).
Використовуйте дитяче крісло безпеки тільки на сидіннях транспортних засобів по
ходу руху.
За статистикою нещасних випадків, діти є більш безпечними при правильному
стриманий в задніх сидіннях, ніж на передніх сидіннях (рис 1c, 1d).

1b

Не слід використовувати в будь-якої конфігурації, що не показано в інструкції.
НІКОЛИ не використовуйте запобіжний дитяче сидіння з 2-точковими ременями
автомобіля.
• Не вживайте методи стрічкової маршрутизації не показані в даній інструкції.
• Не вживайте будь-які, крім описаних в інструкції і відзначених в дитячому
утримуючому пристрої контактних точок.
Не дозволяйте дітям гратися або самостійно відрегулювати сидіння безпеки
дитини.
Завжди перевіряйте герметичність крісла і цілісність проводів перед кожним
використанням.
Переконайтесь, що ремені, які утримують крісло на транспортний засіб повинні
бути герметичними, що будь-які ремені, які утримують дитину (джгут) повинні
бути відрегульовані на тіло дитини, і що ремені не повинні бути скручені.
• Не вживайте це безпечне дитяче сидіння на пасажирському сидінні з активною
подушкою безпеки, якщо тільки підтверджує виробник транспортного засобу,
що це безпечно.
Це дитяче крісло повинен бути надійно оперезаний в автомобілі, навіть коли він
не використовується. У разі аварії або раптової зупинки, незабезпечена дитина
сидіння безпеки може травмувати інших пасажирів, переконайтеся, що
правильно закріпили будь-які незакріплені предмети, такі як багаж або книги, в
вашому автомобілі, оскільки вони можуть призвести до травм у разі аварії.
НІКОЛИ не залишайте дитину без нагляду навіть на короткий час.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ виймати дитину з дитячого крісла безпеки, коли
транспортний засіб рухається.
Переконайтеся, що будь-яке коло ремінь зношений низько, так що дитина таз
міцно зчеплені.
НІКОЛИ не використовуйте дитяче сидіння без кришки сидіння автомобіля.
Накрийте сидіння безпеки дитини, коли залишається в прямому сонячному
світлі. Частини сидіння безпеки дитини можуть стати занадто гарячими для
шкіри дитини. Завжди перевіряйте поверхні перед приміщенням дитини в
дитячому кріслі.
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Контрольний список перед
використанням
• Дитяче автокрісло з 5-точковими ременями (Вага дитини: 918kg)
Перевірка
- Дитяче крісло не пошкоджено
Перевірка дитини в діапазоні розмірів
Вага між 9 кг і 18кг
Висота плечей на рівні або нижче верхніх
слотів в спинки
Установка дитячих утримуючих у напрямку руху
в безпечному місці в транспортних засобах
Автомобільне сидіння направлене тільки
вперед
Дитина направлена в передню частину
автомобіля
ремені безпеки Сумісність транспортних засобів
Ремінь проти сидіння автомобіля
Кріплення дітей належним чином в дитячому
кріслі
Правильне плече висота ремінь
(На рівні або вище плечей)
Ремені не перекручені
Ремені низько на стегнах
Ремені надійно і щільно затягнуті

• Бустер сидіння зі спинкою (вага дитини: 15-36кг)
Перевірка
Дитяче крісло не пошкоджено
Перевірка дитини в діапазоні розмірів
Вага між 15кг і 36кг
Висота: Очі нижче верхньої частини підголівника
Встановіть бустер у напрямку руху в безпечному місці в транспортних засобах
Автомобільне сидіння направлене тільки вперед
Дитина направлена в передню частину автомобіля
ремені безпеки Сумісність транспортних засобів

3

Кріплення дітей належним чином в дитячому кріслі
Правильне плече висота ремінь
(На рівні або вище плечей)
Ремені не перекручені
Ремені низько на стегнах
Ремені надійно і щільно затягнуті

• Бустер без спинки (Вага дитини: 15-36kg)
Перевірка
Дитяче крісло не пошкоджено
Перевірка дитини в діапазоні розмірів
Вага між 15кг і 36кг
Висота: Очі нижче верхньої частини підголівника
Встановіть бустер у напрямку руху в безпечному місці в транспортних засобах
Автомобільне сидіння направлене тільки вперед
Дитина направлена в передню частину автомобіля
ремені безпеки Сумісність транспортних засобів
Кріплення дітей належним чином в дитячому
кріслі
Правильне плече висота ремінь
(На рівні або вище плечей)
Ремені не перекручені
Ремені низько на стегнах
Ремені надійно і щільно затягнуті
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Список частин автокрісла

Підголівник ____________
Провідник
ременя

Вкладиш

Плечові лямки
Плечові
накладки

Провідник
пояса

Замок ременів
Ремінь
проміжний

Кнопка відпускання плечових ременів

Ремінь регулювання
База

Отвори для

Запасні частини :
Назва
підголівник

ременів (задня
К-сть

поясна протяжка

1
2

база

1

спинка

1

підплічники

спинка)
Хомут для
регулювання
плечових
ременів

2
1

кнопка регулювання
металевий хомут
ремені 5-точкові
вкладиш
кліпса
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1
1 набір
2
1

Кліпса

Установка

Будь ласка, дотримуйтесь процедури по монтажу перед
використанням продукту.
•
Підняти спинку (Al) і вставити спинку гачки в пази бустер (А2).
•

Переконайтеся, що спинка правильно встановлена в бустер.

Використовуйте тільки підлокітники щоб переносити дитяче
крісло. Не залишайте дитину в сидіння при транспортуванні.
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Розташування ременів (9-18кг)
Встановити висоту шлейки відповідно
до зростання дитини. Плечові ремені
повинні бути на одному рівні або
просто вище плечей дитини (Bl). Не
використовуйте дитяче крісло з
плечовим ременем, якщо плечі
дитини вище найвищих слотів в спинці
або якщо вага дитини перевищує 18кг.

УВАГА
Затягуючи 5-точковий ремінь в потрібному положенні, батьки
повинні переконатися, що замок був закріплений.
Ремінь повинен бути затягнутий таким чином, щоб в зазор між
дитиною і ременем може проходити палець.
Будь ласка, зверніться до виробника, якщо ремінь не може бути
посилений. (Зверніться до сторінки 15 для вказівки, як
правильно затягнути ремінь.)

Зміна висоти ременів
Cl. Зніміть петлю ременя з ярма.
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Зміна висоти ременів
C2. Потягніть плечові ремені через спинку.

C3. Заново протягніть плечові ремені через
відповідні отвори. Переконайтеся, що
обидва ремені знаходяться на тому ж рівні і
не перекручені.

C4. Перевірте збірку плечових петель
ремінця на ярмі. Потягніть, щоб
переконатися, що плечові ремені надійно
встановлені.

C5. Закріпіть ремені позаду спинки,
потягніть підплічники, щоб переконатися,
що плечові ремені кріпляться міцно.
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Зміна висоти ременів
D1. Для збільшення довжини
джгута проводів, натисніть
кнопку Джгут регулятора,
розташованого під кришкою в
центрі передньої подушки
сидіння, і в той же час тягнути
обох плечових ременів.
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Зміна висоти підголівника
Е1. Підголівник висоту можна
регулювати, потягнувши червону кнопку
регулювання і в той же час висуваючи
підголівник вгору або вниз.
Переконайтеся, що підголівник
зафіксується.

ПРИМІТКА:
Налаштуйте підголівник по висоті в
залежності від розміру дитини, і
переконайтеся, що напрямна ременя на
рівні з плечем дитини.
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Використання в автомобілі

Підходить тільки якщо затверджені транспортні засоби
оснащені ременями безпеки 3-точкові з втягує,
затвердженими в UN/ECE R16 або іншим еквівалентним
стандартам.

Діти більш безпечні при
правильному кріпленні в задніх
сидіннях автомобіля.

Сидіння транспортного засобу
повинна бути звернена вперед
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Дитяче автокрісло з ременями (Вага дитини: 9-18 кг.)

Fl. Помістіть дитяче автокрісло на
сидіння автомобіля поверненим
обличчям вперед.

F2. Вставте Ремінь через проріз в
передній частині подушки сидіння,
як показано (F3).
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Дитяче автокрісло з ременями (Вага дитини: 9-18 кг.)
F3. Простягніть ремінь навколо
задньої частини дитячого
утримуючого пристрою, нижче
плечового ременя, а потім з гнізда
на іншій стороні (4d). Простягніть
ремінь автомобіля між джгутом і
спинкою. Переконайтеся в тому,
щоб направити ремінь поясний під
підлокітником (4d). Пряжку
автомобіля вставте в фіксатор
пряжки автомобіля.

F5. Потягніть ремінь транспортного
засобу, як показано, щоб видалити
слабину. Натисніть на дитяче
автокрісло, із використання вашої
повної ваги тіла і витягніть ремінь
автомобіля туго наступні кроки в
F5. Переконайтеся, що дитяче
крісло щільно встановлене. Воно
має не рухатись. Якщо дитяче
крісло рухається, повторіть цей
крок. Переконайтеся, що пряжка
транспортного засобу не заважає
підлокітнику або бічній частині
подушки сидіння.
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Дитяче автокрісло з ременями (Вага дитини: 9-18 кг.)

УВАГА
НЕ використовуйте 2-точкові
ремені автомобіля, щоб встановити
це дитяче крісло. ТІЛЬКИ
встановити це дитяче крісло на
фронтальному сидінні автомобіля з
ременем автомобіля З-точковим.
Пропустіть ремінь автомобіля між
спинкою і плечовими ременями.
Ремінь авто не повинен бути над
плечовими ременями (див F4).
Не пропускайте ремінь автомобіля
за допомогою будь-якого іншого
шляху при використанні цього
дитячого сидіння. Для отримання
допомоги зверніться до продавця
або виробника дитячого
утримуючого пристрою.

F6. Натисніть на червону кнопку,
щоб звільнити пряжку, перемістити
плечові ремені в сторону і помістіть
дитяче крісло. Тоді помістіть
плечові ремені на плечі дитини.
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Дитяче автокрісло з ременями (Вага дитини: 9-18 кг.)
F7. Переконайтеся, що ремені не
перекручені і лежать над центром
плечей дитини (F6). З’єднайте
пряжки, щоб сформувати одну цілу
пряжку і вставити в трапеції
пряжку. Ви почуєте клацання.
ПРИМІТКА:
Вигляд пряжки може змінюватися,
будь ласка, зверніться до
фактичного продукту для
з’ясування візуально.
F8. Потягніть регулювальний
ремінь, поки прив'язні ремені
нещільно прилягають до дитини.
ПРИМІТКА:
Переконайтеся, що секції поясного
ременя знаходяться якомога нижче
над стегнами дитини.
НЕ використовувати дитяче крісло
з плечовим ременем, якщо плечі
дитини вище найвищих слотів в
спинці або якщо вага дитини
перевищує 18 кг.
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Бустер без спинки (дитяча вага: 15-36кг)

G1. Зняття джгута.
Помістіть дитяче крісло на сидіння
автомобіля в положення вперед.

УВАГА:
Будь ласка, видаліть з автокрісла 5точкові ремені.

G2. Висоту підголівника можна регулювати, потягнувши
червону кнопку регулювання і в той же час
висуваючи підголівник вгору або вниз.
Переконайтеся, що підголівник
зафіксується.

УВАГА:
Налаштуйте підголівник по висоті в
залежності від розміру дитини, і
переконайтеся, що напрямна ременя на
рівні плечей дитини.
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Бустер без спинки (дитяча вага: 15-36кг)

G3. Встановіть ремінь автомобіля над
дитиною.
Переконайтеся, що поясний ремінь
автомобіля проходить під обома
підлокітниками в бустер, і плечовий
ремінь авто проходить під підлокітником
на тій стороні, де застібається ремінь
безпеки і через верхній направляючий
ремінь. Перевірте, щоб ремінь
автомобіля не був перекрученим, а також
пряжки.

Бустер-сидіння без спинки (Вага дитини: 15-36 кг.)

17

Вилучення обивки крісла

Перед використанням, будь ласка, видаліть 5-точковий ремінь, а
потім демонтуйте спинку з бази.
H1. Зніміть спинку сидіння з крісла.
Протягніть ремені автомобіля над дитиною. Переконайтеся, що поясний
ремінь автомобіля проходить під обома підлокітниками в бустері, і
плечовий ремінь авто проходить під підлокітником на тій стороні, де
застібається ремінь безпеки. Перевірте, що ремінь автомобіля не
перекручений, а також пряжки до нього. Зверніться до виробника дитячого
утримуючого пристрою, якщо у вас виникли сумніви щодо цієї точки.
Ремінь автомобіля проходить через центр плеча дитини.

УВАГА
Переконайтеся, що поясна частина транспортного засобу розташована поверх стегна
дитини, і що плечова частина ременя автомобіля розташована над центром плеча дитини.
Якщо очі дитини над заднім сидінням автомобіля (якщо немає підголівника) або у верхній
частині підголівника транспортного засобу, то дитина занадто велика, щоб використовувати
це дитяче крісло.
Переконайтеся, що пряжка транспортного засобу не заважає підлокітнику або збоку
бустер. Якщо це так, перемістіть дитяче крісло в інше положення сидіння транспортного
засобу.
НЕ протягуйте ремінь автомобіля за допомогою будь-якого іншого шляху при
використанні цього дитячого крісла. Зверніться по допомогу до виробника дитячого сидіння,
або продавця. ! НЕ використовуйте 2-точкові ремені автомобіля, щоб встановити це дитяче
крісло.
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Перед використанням, будь ласка, видаліть 5-точковий ремінь, а потім
демонтуйте спинку з бази..
І1. Будь ласка, відкрийте блискавку на задній стороні підголівника та
розстебніть обивку.
І2. Витягніть підголовник.

І3. Відкрити блискавку на задній стороні спинки.
І4. Витягніть тканини з двох сторін спинки.
І5. Демонтуйте тканину з бази бустера
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Догляд та технічне обслуговування

Періодично перевіряйте ваше дитяче сидіння на зношення або
пошкоджених деталей. Якщо пошкоджені деталі, замініть дитяче крісло.
Покриття
Частини тканини можуть бути очищені відповідно до інструкції на етикетці
з прання.

Ручне прання (30°)
Використовуйте м'який миючий засіб
Не прасувати, Сухе чищення, Використовуйте хімчистку або сушку в пральній машині
Сушити розкладеним - подалі від прямих джерел тепла

Не використовуйте відбілювач, АБРАЗИВНІ
АБО ЧИСТЯЧІ РЕАГЕНТИ

ПРЯЖКИ
Продукти харчування, напої, або інше сміття може збиратися всередині
пряжки плечового ременя, які можуть вплинути на належне
функціонування. Промити в теплій воді до повного очищення.
Переконайтеся, що ви можете почути чутний клацання, щоб
переконатися, що пряжка працює належним чином.
Протирати теплою водою і м'яким милом. ipe clean using warm water and
mild soap
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