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Інструкція для власника 
Прочитайте і збережіть для 
використання в майбутньому 

 
 

Проти руху 
2,3 - 18 кг 

 

48 - 94 см 
 

У напрямку руху 
10 - 29,4 кг 
71 - 127 см 

 

Бустер 
18 - 49,8 кг 

 

110 - 145 см 
 
 
 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Щоб зменшити ризик серйозної 
травми і загибелі, перед 
встановленням та експлуатацією 
ознайомтеся, будь ласка,  
з інструкцією. 
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Щороку від травм, отриманих в автомобільних 
аваріях у якості пасажирів, помирає більше 
дітей, аніж від інших видів травм. Щоб 
зменшити ризик СЕРЙОЗНОЇ ТРАВМИ і СМЕРТІ, 
перед встановленням і використанням автокрісла 
ознайомтеся, будь ласка, з цією інструкцією, а 
також з інструкцією до автомобіля. Правильне 
використання автокрісла і слідування положенням 
цієї інструкції (а також інструкції до автомобіля) 
значно знижує ймовірність травми і загибелі 
дитини в разі аварії. На жаль, жодне автокрісло не 
гарантує повну відсутність травм при аваріях. 
Травми, включаючи відносно легкі, отримує багато 
правильно пристебнутих дорослих і дітей. Проте, 
належне використання автокрісла – кращий спосіб 
звести до мінімуму можливі травми і ризик 
загибелі дитини в більшості аварій. 

 
Вимоги до дитини 

• Жодне автокрісло не може гарантувати 
абсолютний захист від травм  в усіх аваріях. 

• Дане автокрісло призначено для використання 
встановленим проти руху автомобіля, у 
напрямку руху автомобіля, а також у якості 
бустера. Належне використання даного 
автокрісла можливо, тільки якщо дитина 
відповідає таким вимогам щодо ваги і зросту:   

Встановлення проти руху автомобіля 
• Вага: 2,3 – 18 кг 
• Ріст: 48 – 94 см 
• Верхівка голови дитини знаходиться 

щонайменше на 25 мм нижче верхнього 
краю підголівника автокрісла, встановленого 
в одне з двох нижніх положень.  

Встановлення у напрямку руху автомобіля 
• Вага: 10 – 29,4 
• Ріст: 71 – 127 см 
• Верхня лінія вух дитини знаходиться нижче 

верхнього краю підголівника автокрісла. 
• Вік: 1 рік чи старше 

Використання у якості бустера 
• Вага: 18 – 49,8 кг 
• Ріст: 110 – 145 см 
• Верхня лінія вух дитини знаходиться нижче 

верхнього краю підголівника автокрісла. 
• Вік: 4 роки чи старше 
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Подушки безпеки 

  ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
 

Встановлення проти руху, у напрямку руху  
та в якості бустера 
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати зазначене 

автокрісло на переднє сидіння автомобіля, 
обладнане подушкою безпеки. Подушки безпеки 
можуть стати причиною серйозної травми або 
загибелі дітей до 13 років. Якщо ваш автомобіль 
оснащений подушкою безпеки, ознайомтеся з 
інструкцією із установки автокрісла в керів- 
ництві для власника автомобіля. 

• Якщо заднє сидіння вашого автомобіля 
обладнане бічними подушками безпеки, 
виконайте наступні інструкції.  
Автомобілі до 2002 року випуску: 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання зазначеного 
автокрісла на сидіннях автомобіля, обладнаного 
боковими подушками безпеки, крім випадків, 
коли це дозволено виробником автомобіля.  
Автомобілі 2002 року випуску та старше: 
перед встановленням цього автокрісла на сидінні, 
що обладнане бічною подушкою безпеки, 
ознайомтеся з керівництвом для власника 
автомобіля. 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розміщувати будь-які предмети 
між автокреслом і бічною подушкою безпеки. 
При спрацюванні подушки безпеки ці предмети 
можуть вдарити дитину. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 

 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати автокрісло проти руху 
автомобіля на переднє сидіння, обладнане подушкою 
безпеки. Це може привести до СЕРЙОЗНИХ ТРАВМ або 
СМЕРТІ. Заднє сидіння – найбільш безпечне місце для 
дітей до 13 років. 

 
 

  ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
Загальні застереження 

 

Встановлення проти руху, у напрямку руху  
та в якості бустера 
• Недотримання інструкцій із встановлення може 

привести до удару дитини об внутрішні 
елементи автомобіля при різкій зупинці або 
аварії, результатом чого може стати серйозна 
травма або навіть загибель. Точно виконуйте 
вказівки цієї інструкції та інструкції до 
автомобіля. У разі виявлення протиріч між цією 
інструкцією та інструкцією до автомобіля 
дотримуйтесь інструкції з встановлення 
автокрісла в керівництві для власника 
автомобіля. 

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ залишати дитину без нагляду. 
• Не затягнуті й не повністю застебнуті 5-точкові  

ремені спричиняють ризик УДУШЕННЯ. Дитина 
повинна бути пристебнутою повністю. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 

 

 

Не затягнуті й не повністю 
пристебнуті 5-точкові ремені 
спричиняють ризик 
УДУШЕННЯ. Дитина повинна 
бути пристібнутою повністю. 

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати зазначене 
автокрісло, якщо воно пошкоджене, зламане, а 
також у разі відсутності будь-яких деталей. 

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати це 
автокрісло, якщо воно потрапляло в аварію. 
Таке автокрісло необхідно замінити. 

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ знімати задню кришку. 
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати зазначене 

автокрісло без встановленого підголівника. 

Вибір місця встановлення 
 

Встановлення проти руху, у напрямку руху  
та в якості бустера 
• ЗАВЖДИ читайте та виконуйте інструкції, котрі 

додаються до автомобіля і автокрісла.  
• Згідно зі статистикою, встановлення автокрісла на 

задньому сидінні більш безпечне, аніж на 
передньому. Найбільш безпечне місце для 
дитини – середина заднього сидіння. 
Використовуйте його за можливістю. 

• Використовуйте зазначене автокрісло виключно 
на сидіннях, встановлених у напрямку руху авто-
мобіля. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати це 
автокрісло на сидіннях, встановлених проти руху, і 
бічних сидіннях. 

• Використовуйте зазначене автокрісло ТІЛЬКИ на 
автомобільних сидіннях, спинка яких надійно 
фіксується в обраному положенні.
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  ПОПЕРЕДЖЕННЯ   ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Вибір місця встановлення - продовження 

 

Встановлення проти руху, у напрямку руху  
та в якості бустера 
• Деякі автокрісла не призначені для 

використання в усіх автомобілях. Існує 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. 

 
Недоношені діти  
Встановлення проти руху, у напрямку руху  
та в якості бустера 
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання вказаного та 

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 
й інших пристосувань під голову дитини, а також 
неправильний нахил автокрісла можуть 
збільшити ризик серйозної травми і смерті 
дитини. 

 
Встановлення тільки проти ходу 
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати зазначене 

автокрісло проти руху в автомобілі з поясними 
ременями безпеки, які фіксуються тільки під час 
різкої зупинки або аварії (з аварійним 
блокуючим натягувачем – ELR). Необхідно 
використовувати сидіння з фіксуючими 
ременями безпеки. Щоб дізнатися, чи 
встановлені у вас аварійні блокуючі натягувачі, 
зверніться до інструкції власника автомобіля. 

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

• При деяких аваріях відкидні підлокітники можуть 
становити небезпеку для дитини в автокріслі, 
встановленому проти руху автомобіля. Перед 
встановленням автокрісла проти руху автомобіля 
біля відкидного підлокітника зверніться до 
інструкції власника автомобіля.

Встановлення тільки проти ходу - 
продовження 
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати автокрісло у 

напрямку руху автомобіля, якщо вага дитини 
менше 10 кг або її вік менше року. В разі аварії 
результатом може бути серйозна травма або 
смерть. 

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

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати 
страхувальний ремінь, якщо автокрісло 
встановлено проти руху автомобіля. 

• Підголівник автомобільного сидіння, до якого 
повернута дитина в автокріслі, встановлений проти 
руху автомобіля, повинен бути максимально 
опущений. Спинка автомобільного сидіння, до якої 
повернута дитина, повинна бути повністю обшита і 
не має містити небезпечних об'єктів. 
 

Встановлення тільки у напрямку 
руху та в якості бустера 

 
 

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

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання положення 
нахилу № 1 і положення нахилу №2 в режимі 
бустера. Користуйтеся ТІЛЬКИ положенням 
нахилу №3. 

• При використанні 5-точкових ременів, якщо 
вага дитини більше 18 кг, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 
використовувати нижні скоби автомобіля 
(система LATCH) для кріплення автокрісла. 

• При використанні 5-точкових ременів, якщо 
дитина вагою більше 18 кг, встановлюйте це 
автокрісло з автомобільним ременем безпеки 
(а НЕ за допомогою системи LATCH). 

• Якщо дитина вагою більше 29,4 кг АБО її плечі 
знаходяться вище найвищого рівня 5-точкових 
ременів, зазначене автокрісло НЕОБХІДНО 
використовувати в якості бустера (стор. 44). 

• Відрегулюйте або зніміть підголовник 
автомобільного сидіння, на яке встановлюється 
автокрісло, щоб спинка автокрісла щільно 
прилягала до спинки автомобільного сидіння. 

• Підголівник автомобільного сидіння перед 
дитиною повинен бути максимально опущений. 
Спинка автомобільного сидіння перед дитиною 
повинна бути повністю обшита і не має містити 
небезпечних об'єктів. 
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  ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Встановлення тільки в якості бустера  
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати бустер проти 

руху автомобіля. 
 
 
 

Ремені безпеки  
Встановлення тільки проти руху та у напрямку 
руху 
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати зазначене 

автокрісло, якщо його можна зрушити на більш 
ніж 25 мм вперед або в сторону за 
направляючою ременя для установки проти 
руху або у напрямку руху автомобіля. Якщо вам 
не вдалося правильно зафіксувати автокрісло, 
спробуйте ще раз або виберіть інше місце 
установки. 

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати зазначене 
автокрісло на сидіннях автомобіля з ременями 
безпеки в дверях. 

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати зазначене 
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 неправильно, автокрісло може не 
захистити дитину в разі аварії. 

• Кнопка замка штатного ременя безпеки НЕ 
ПОВИННА торкатися автокрісла. Випадковий 
контакт може спричинити вивільнення 
ременя. За необхідності поверніть ремінь 
кнопкою в протилежну від автокрісла сторону 
або встановіть автокрісло в іншому місці. 

• При неповному приляганні 5-точкових або 
автомобільних ременів безпеки до дитини, 
вона може вдаритися об внутрішню частину 
автомобіля при різкій зупинці або аварії, 
результатом чого може стати серйозна травма 
чи навіть смерть. 

• Якщо фіксатор пряжки не використовується, 
його необхідно зняти зі штатного 
автомобільного ременя безпеки, адже такий 

ремінь не зможе належним чином  
Захистити дитину чи дорослого, що може 
привести до серйозної травми або навіть 
загибелі.  

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Ремені безпеки 

 
 

Встановлення тільки в якості бустера 
• Щоб попередити серйозні 

травми, для фіксації дитини 
в зазначеному сидінні-
бустері використовуйте 
ТІЛЬКИ систему поясного і 
плечового ременя 
автомобіля. 

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 
використовувати фіксатор 
пряжки при використанні 
зазначеного авто крісла в 
якості сидіння-бустера. 

• Плечовий ремінь ПОВИНЕН бути протягнутий 
через направляючу плечового ременя (стор. 
46). 

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати зазначене 
сидіння-бустер, якщо верхня лінія вух дитини 
знаходиться вище краю підгіловника бустера. 

• Плечовий ремінь НЕ МАЄ перетинати шию 
дитини або спадати з плеча. Якщо 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, спробуйте встановити сидіння-бустер в 
іншому місці або відмовтеся від його 
використання. 
 
  Система LATCH  

Встановлення тільки проти руху та у 
напрямку руху 
• Система LATCH повинна використовуватися 

ТІЛЬКИ так, як описано в цій 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 
сидінні. Вона може використовуватися замість штатних 
автомобільних ременів безпеки в автівках, що мають 
скоби LATCH. Розміщення скоб LATCH дивіться у 
керівництві для власника автомобіля. 
Увага! В керівництві для власника автомобіля ця 
система може також іменуватися "Універсальною 
системою кріплень" або "ISOFIX". 

• Окрім цієї інструкції варто також ознайомитися

 Фіксатор 
пряжки 

з інструкціями із встановлення дитячого автокрісла 
з використанням системи LATCH в керівництві 
для власника авто. У разі виникнення 
розбіжностей між інструкціями, користуйтеся 
інструкцією для власника автомобіля. 

  
Ва

ж
но
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Система LATCH (продовження) 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Установка тільки проти руху та у напрямку руху 
• Для фіксації автокрісла використовуйте ТІЛЬКИ 

Нижні скоби LATCH. 
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ закріплювати два кріплення 

LATCH за одну й ту ж саму 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 та кріплення системи LATCH не 
використовуються, вони повинні бути надійно 
прикріплені до D-подібних кілець на чохлі 
автокрісла, поза межами досяжності дітей. 

• ЗАВЖДИ перевіряйте надійність під'єднання 
кріплень LATCH до скоб LATCH. Для цього з 
силою потягніть за ремені системи LATCН. 
Неправильно закріплені кріплення можуть стати 
причиною серйозної травми або смерті. 

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

 
 
 

  Страхувальний ремінь  
Установка тільки проти руху та у напрямку руху 
• Аби уникнути ризику удушення, ЗАВЖДИ 

змотуйте чи складуйте невикористаний 
страхувальний ремінь і закріплюйте його 
резинкою. Якщо страхувальний ремінь не 
використовується, зачепіть гачок страхувального 
ременя за спеціальну скобу (стор. 13). Так 
невикористаний страхувальний ремінь не зможе  
нікого вдарити у разі аварії. 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Додаткові попередження 
Установка проти руху, у напрямку руху та в 
якості бустера 
• За спекотної сонячної погоди, перед тим, як 

садити дитину в автокрісло, ЗАВЖДИ 
перевіряйте, чи не нагрілися елементи 
автокрісла, яких може торкатися дитина (замок, 
язички замка тощо). Дитина може обпектися. 
Залишаючи автомобіль, накрийте автокрісло 
легким кольоровим покривалом. 

• Автокрісло повинно бути надійно зафіксовано в 
автомобілі за допомогою штатних автомобільних 
ременів безпеки або кріплень системи LATCH, 
навіть якщо воно порожнє. Незакріплене 
автокрісло може травмувати когось у разі аварії. 

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити бляшанки і посуд з 
твердих матеріалів у підстаканник. Підстаканник 
автокрісла призначений виключно для м'яких 
склянок (паперових і пластикових). 

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити у підстаканник склянки 
з гарячою рідиною (до прикладу, чай чи каву). 

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ прикріплювати до автокрісла 
додаткові подушки, іграшки та інші предмети 
сторонніх виробників, а також предмети, які не 
описані в цій інструкції. Речі, які не були 
протестовані разом з автокріслом, можуть 
травмувати дитину. Додаткові подушки та інші 
пристосування можуть заважати правильному 
функціонуванню системи 5-точкових ременів, а 
також ускладнювати дихання дитини при нахилі 
голови вперед, що значно збільшує ризик 
серйозної травми і загибели. 

• Недотримання інструкцій може призвести до 
серйозної травми або смерті. Строго 
дотримуйтеся цієї інструкції та інструкції 
керівництва для власника автомобіля. У разі 
виявлення розбіжностей між ними, користуйтеся 
інструкцією з встановлення автокрісла з 
керівництва для власника автомобіля. 

• За холодної погоди ЗАБОРОНЯЄТЬЯ одягати 
дитину в товстий одяг (до прикладу, зимовий 
комбінезон), якщо дитина перевозиться в 
автокріслі. Товстий одяг/комбінезон не 
дозволяють належним чином затягнути ремені, 
результатом чого може стати випадання дитини 
з автокрісла під час аварії. При виникненні 
необхідності дитину краще накрити ковдрою 
поверх застебнутих ременів.

Ва
ж

но
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Основи безпеки  
• Автомобіль рушає тільки за умови, що всі 

пасажири пристебнуті. Не робіть жодних 
виключень: ні для дорослих, ні для дітей. 

Використання в автомобілі/ 
літаку  
За умови використання з 

Безкомпромісність рішень батьків із самого 
початку, значно зменшить кількість проблем з 
дисципліною дітей в майбутньому. 
Непристебнуту людину в момент аварії може 
відкинути на інших пасажирів, що може 
спричинити серйозні травми. 

5-точковими 
ременями і вірному 
встановленні, 
відповідно до наявних 
інструкцій, зазначене 
автокрісло  

ПОРАДА! 
Перед вильотом уточніть, 

чи відповідає автокрісло 
вимогам авіаліній. 

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

• НІКОЛИ не намагайтеся заспокоїти дитину, яка 
плаче, перебуваючи за кермом. НІКОЛИ не 
діставайте дитину з автокрісла під час поїздки. 

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ давати дитині під час поїздки 
льодяники і морозиво на паличці. Ці продукти 
можуть поранити дитину при різкому зрушенні 
автомобіля з місця. 

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ годувати дитину під час 
поїздки в автокріслі. 

• Кладіть гострі та важкі предмети у багажне 
відділення. Будь-який незакріплений у салоні 
предмет може спровокувати травми у момент 
аварії. 

сертифіковано для використання тільки в 
пасажирських і багатофункціональних 
автомобілях, автобусах і вантажних автомобілях, 
оснащених ременями безпеки I або II типу, а 
також у літаку. 
За умови використання без 5-точкових ременів (у 
якості бустера) і правильного встановлення, 
відповідно до цих інструкцій, зазначене 
автокрісло сертифіковано для використання тільки 
в пасажирських і багатофункціональних 
автомобілях, автобусах і вантажних автомобілях з 
ременями безпеки I або II типу. Відповідне 
автокрісло НЕ СЕРТИФІКОВАНО для використання 
у літаку в якості бустера. Пасажирські крісла в 
літаках не мають плечових ременів, без яких 
використання сидіння-бустера неможливе. 
Інструкції з встановлення автокрісла у літаку 
дивіться на стор. 58-62. 

 Умовні позначки  

Позначення подушки безпеки – 

Зберігання інструкцій  важлива інформація щодо заходів безпеки, 
пов’язаних із подушками безпеки. 

 
Позначення системи LATCH – важлива 
інформація щодо заходів безпеки, 
пов’язаних із системою LATCH. 

 
Позначення страху вального ременя – 
важлива інформація щодо заходів безпеки, 
пов’язаних зі страхувальним ременем. 

 
 

Sympho ny™ 65 
Child R estraint Syste m 

Owner’s Manua l 
Keep for future use. 

 
R ear- facing 

2 . 3  to 

18   kg 

(5 to   

40  lbs) 

4 8  t    9 

4  cm 

(19 t 37 

in .) 

Forward-facin g 

10  to 29 .4 kg 
(22       65 lb s) 

7 t   

127  cm 

(28    o 

50 in .) 

ooster 

18 t    4 9 .8 kg 
(40        110 lbs) 

110 to 145 cm 
(4 3. 3 t    57 in .) 

 
Para 

instruccione s 

en Es pañol, 

llamar al: 1-800-

233-    59 21. 

WARNING : 
To reduce the risk of serious inju  ry 
or death,  read this 
owne r’s manual 
prior to installing and 
using this child   rest 
raint. 

 
© 2013 Evenflo Compan y, Inc. 25700938 2/ 13 

Після уважного 
ознайомлення з цією 
інструкцією зберігайте 
її в спеціальному 
відділенні на спинці 
автокрісла. 

Запишіть нижче номер моделі та дату 
виготовлення вашого автокрісла. Вони 

можуть знадобитися вам у майбутньому. 
 
Номер моделі:    
Дата виготовлення:    

  
Ва

ж
ли

во
  



12 13  

 

Візуальний словник  
Ваш автомобіль  може істотно відрізнятися від 
зображеного на малюнку. Для ідентифікації 
елементів автомобіля зверніться до інструкції 
власника автомобіля. 

 
Складний 
підлокітник (див. 
керівництво 

Візуальний словник  
 
 

Поясні та 
плечові ремені 
передніх сидінь 

 
Скоби для 

Підголовники 
заднього 
сидіння 

власника 
автомобіля)    Передні підголовники 

страхувального 
ременя 
(встановлення тільки 
у напрямку руху!) 

 
Замки ременів безпеки 
заднього сидіння 

 

Натягувач 
ременя 

заднього 
сидіння 

Поясний/плечовий ремінь 
 
 

Скоби 
LATCH 

Центральний 
поясний ремінь 

 
 
 
 
 
 

Вигин сидіння 

 
 
 
 
 
 
 
 

Натягувач 
ременя 

переднього 
сидіння 

 
 
 
 
 

УВАГА! 
Для визначення місця розміщення 

автокрісла й знайомства з елементами 
автомобіля, зверніться до інструкції 

власника авто. 

УВАГА! Якщо ваш автомобіль оснащений 
бічними подушками безпеки, дивіться 
попередження на стор. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Вид спереду Вид ззаду 
 
 
 

 
Направляюча 
плечового 
ременя 

 
Язички 
регулювання 

 
Чохол 

 
Карман для 
язичка замка* 

 
Підголовник* 
Направляюча 
плечового ременя 

 
Клапан доступу 

Карман для 
язичка замка* 

Грудний зажим 
Підстаканник* 

 
 

Ручка 
регулювання 
підголовника 

 
 
 
 

Інструкції 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symphon  y™     65 
Child Rest raint System 

 
Owne r’s Manua l 
Keep for future use. 

 
 

Підголовник 
 

 
Страхувальний 
ремінь і гачок 
(показаний 
пристібнутим 
до скоби, коли 
не 
використовуєт
ься) 

5-точковий 
ремінь і 
підстаканн
ик 

Замок 
Кнопка 

 
Направляюча 
ременя для 
встановлення 
у напрямку 
руху 

Rear- facin g 
2 .3 -  18 kg 
(5  to  40 lbs) 

48      9 4 cm 
(19 - 37   in.) 

Forward-facin  g  

10 -  29 .4 kg 
(22  -  65  lbs) 

71 -  127 cm  
(28 -   50  in.) 

Boos ter 

18 - 49  .8 kg 
(40  -  110 lbs) 

110 -  145 cm 
(43 .3  -  57 in.) 

 
Para instruccion 

es en Es pañol, 

llamar al: 1-800-

233-  59 21. 

WA RNING: 
To  reduce the risk of serious injur  y 
or death,  read this 
owne  r’s manual 
prior  to installing and 
using this child   
restraint. 

Направляюча 
ременя для 
встановлення 
у напрямку 
руху 

 
D-подібні 
кільця для 
кріплень 
SureLatch 

 
Кріплення SureLatch 
(показано в 
направляючій для 
встановлення проти 
руху) 

 
 
 
 
 
 

Основа 
Паховий 
ремінь 

 
 
 
 
 
 
 

Ручка 
регулювання 
нахилу 

ослаблення 
5-точкових 
ременів 

 
 
Ремінь 
регулюванн
я 
натягуванн
я 

  
Кріплення SureLatch 
(показано в 
направляючій ременя 
для встановлення 
проти руху) 

 

Основа 

© 2013 Evenflo Company , Inc. 

2570XXXX 2/ 13  
 

Кріплення SureLatch 
(показано в 
направляючій для 
встановлення проти 
руху) 

 
Фіксатор пряжки 

 
* Не усі вищезазначені елементи доступні для всіх 
моделей автокрісел. Комплектація може 
відрізнятися. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати автокрісло 
проти руху автомобіля на переднє сидіння з 
подушкою безпеки. Це може стати причиною 
СЕРЙОЗНОЇ ТРАВМИ чи СМЕРТІ. Заднє 
сидіння – найбільш безпечне місце для дітей 
до 13 років.   

Ва
ж

ли
во
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Фіксація дитини в автокріслі  
1. Ослабте 5-точкові 

ремені. 
Натисніть кнопку 
ослаблення 5-точкових 
ременів спереду авто 
крісла та потягніть 5-
точкові ремені доверху, 
взявши їх під 

Фіксація дитини в автокріслі 
5. Позбавтеся слабини 

5-точкових ременів. 
Потягніть 5-точкові ремені 
вгору поблизу стегон 
дитини, як показано на 
малюнку, щоб забрати усю 
слабину. 

застібнутим грудним    
зажимом. 

 
 

2. Розмістіть 5-точкові 
ремені. 
Розстібніть грудний 
зажим і помістіть дитину 
в автокрісло. Розмістіть 
кожен з ременів 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 червоні 
язички регулювання і 
опустіть їх таким чином, 
щоб ремені проходили 
на рівні плечей дитини. 

 
 

Пристебніть 5-
точкові ремені. 
Вставте обидва язички 
в замок. 
Увага! Потягніть ремені, 
аби переконатися, що 
замок надійно 
застебнутий. 

 
 
 
 

 
6. Затягніть 5-точкові ремені. 

Потягніть ремінь регулювання натягування, щоб 
затягнути 5-точкові ремені. 5-точкові ремені 
повинні щільно прилягати до дитини і не мати 
слабини. Правильно затягнуті 5-точкові ремені 
утворюють відносно прямі лінії й не провисають. 
Вони не здавлюють тіло дитини і не змушують її 
приймати неприродне положення. 
Перевірте, чи щільно затягнуті 5-точкові ремені в 
районі плечей дитини. Ви не повинні мати 
можливості взяти складку ременя у руку (див. 
малюнок). За необхідністю – відрегулюйте. 

 

7. Пристебніть і 
відрегулюйте 
грудний зажим. 
З’єднайте дві половинки 
грудного зажиму разом, 
як показано на малюнку, і 
перемістіть грудний 
зажим до рівня пахв.

  
Ва

ж
ли

во
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Як дістати дитину з автокрісла 
1. Ослабте 5-точкові 

ремені. 
Натисніть на кнопку 
ослаблення 5-точкових 
ременів спереду 
автокрісла, одночасно 
потягніть 5-точкові ремені 
вгору, взявши їх під 
застібнутим грудним 
зажимом. 

 

2. Роз’єднайте грудний 
зажим. 
Натисніть кнопку на 
грудному зажимі та 
роз’єднайте його.  

 

 
 

3. Розстібніть 5-точкові 
ремені.  

Натисніть на червону 
кнопку, розміщену на 
замку, та витягніть обидва 
язички. Тепер можна 
діставати дитину з 
автокрісла. 

Ця сторінка спеціально залишена пустою 

  
Ва

ж
ли

во
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Використання автокрісла 
в положенні проти руху 

автомобіля 
 

Вимоги до дитини 
Вага: 2,3 – 18 кг 
Зріст: 48 - 94 см 

Верхівка голови дитини знаходиться 
щонайменше на 25 мм нижче верхнього краю 

підголівника автокрісла, встановленого в одне з 
двох нижніх положень. 

 

 

1. Встановіть авто крісло на сидіння 
автомобіля. 
• Надійно зафіксуйте авто крісло в положенні 

нахилу №1 (стор. 53). 
• За необхідністю – встановіть фіксатор 

пряжки (стор. 55). 
• Горизонтальна лінія повинна бути 

паралельною до підлоги автомобіля (стор. 
24/28). За необхідністю – змотайте та 
покладіть під передній край опори рушник 
чи невеличке покривало. 

• Надійно зафіксуйте автокрісло одним із 
наступних способів, використавши 
направляючу ременя для встановлення проти 
руху: 
• Кріплення SureLatch (стор. 20) 
• Кріплення Quick (стор. 20) 
• Штатні автомобільні ремені безпеки (стор. 26) 
Увага! Щоб визначити, який тип кріплень LATCH 
має ваше автокрісло, див. стор. 20. 

2. Помістіть дитину в автокрісло. 
• Спина та нижня частина тулуба дитини 

повинні щільно прилягати до поверхні 
автокрісла. 

• Верхівка голови дитини має знаходитися 
щонайменше на 25 мм нижче верхнього 
краю підголівника автокрісла, 
встановленого в одне з двох нижніх 
положень. 

3. За необхідністю – відрегулюйте. 
• Червоні язички регулювання плечових 

ременів ПОВИННІ розташовуватися на рівні 
плечей дитини або трішки нижче (стор. 14). 

• Підголівник повинен бути встановленим в 
одному з крайніх нижній положень, 
максимально близько до язичків плечових 
ременів(стор. 53). 

4. Пристебніть обидва ремені до замка. 
Див. стор. 14. 

5. Відрегулюйте положення грудного 
зажиму і застегніть його. 
• Грудний зажим ПОВИНЕН знаходитися на рівні 

пахв (стор. 15). 
6. Перевірте свою роботу. 

• 5-точкові ремені повинні щільно прилягати до 
плечей дитини (стор. 15). 

• Встановлене належним чином автокрісло 
НЕМОЖЛИВО зрушити з місця більш ніж на 25 
мм у бік чи вперед-назад, за направляючою 
ременя для встановлення проти руху. 

  Встановлення проти руху  

мінімум 25 мм 

5-точкові ремені проходять 
на рівні чи трішки вище 
плечей дитини 

Направляюча для 
встановлення 
проти руху 

Кріплення 
SureLatch 

Пр
от

и 
ру

ху
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Який тип кріплень LATCH 
  має ваше автокрісло?  
Ваше автокрісло оснащено одним із двох типів 
кріплень LATCH, зображених на малюнку нижче. 
Щоб правильно прокласти ремінь з кріпленнями 
LATCH, дотримуйтесь інструкцій з наступних 
сторінок. 
 
Кріплення SureLatch Кріплення Quick 

Прокладання ременя з 
кріпленнями LATCH через 
направляючу для 
встановлення автокрісла 
проти руху 

 
 

 
Кріплення SureLatch 

Ремінь з кріпленнями 
LATCH в направляючій 

для встановлення 
проти руху 

Ремінь з кріпленнями 
LATCH в направляючій 

для встановлення у 
напрямку руху 

 
 
 
 
 

Прокладання ременя з 
кріпленнями LATCH через 
   направляючу для 

встановлення автокрісла проти 
  руху  
Для правильного встановлення цього автокрісла 
в положенні проти руху, ремінь з кріпленнями 
LATCH повинен проходити через направляючу 
ременя для встановлення проти руху, як 
зображено на наступній сторінці (чохол зняли для 
наочності). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Кріплення Quick 

Якщо ремінь з кріпленнями LATCH протягнуто 
через направляючу ременя для встановлення у 
напрямку руху (див. наступну сторінку), щоб 
протягнути його через направляючу ременя для 
установки проти руху, необхідно виконати 
наступні дії. Щоб отримати доступ до ременя 
LATCH, спочатку необхідно: 
• Ослабити 5-точкові ремені (стор. 16). 
• Від’єднати кріплення SureLatch або Quick 

(стор. 52). 
• Зняти чохол (стор. 56). 

Ремінь з кріпленнями 
LATCH в направляючій 

для встановлення 
проти руху 

Ремінь з кріпленнями 
LATCH в направляючій 

для встановлення у 
напрямку руху 

Пр
от

и 
ру

ху
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Прокладання ременя з 
кріпленнями LATCH через 
направляючу для 
встановлення проти руху 

1. Дістаньте кріплення 
LATCH з направляючої 
для встановлення у 
напрямку руху.  
Підніміть 5-точковий 
ремінь і почергово 
дістаньте кріплення LATCH. 

 
 

2. Вставте кожне 
кріплення LATCH в 
направляючу для 
встановлення 
проти руху. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Переконайтеся, що 
замок і паховий 
ремінь 
розташовуються 
перед ременем з 
кріпленням LATCH, як 
показано на малюнку. 

 

 
Увага! Не забудьте надягнути чохол перед тим, 
як встановлювати автокрісло в автомобіль. 

Встановлення проти 
руху з кріпленнями LATCH 

 
 

ВАЖЛИВО! 
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ одночасне використання 

для фіксації автокрісла штатних ременів 
безпеки і системи LATCH. 

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати 
страхувальний ремінь при встановленні 
автокрісла проти руху. 

1. Помістіть 
автокрісло на 
сидіння. 
Встановіть спинку 
крісла в максимально 
нахилене положення 
(положення нахилу 
№1, стор. 53) і поставте 
крісло на сидіння 
автомобіля проти руху, як 
показано на малюнку. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Закріпіть кріплення LATCH. 
Закріпіть кріплення LATCH за кожну скобу в 
сидінні. 

Увага! Для закріплення за скоби може знадобитися  
зміна кута нахилу кріплень LATCH, як показано вище. 
Переконайтеся у тому, що ремінь з кріпленнями 
LATCH прокладений через направляючу для 
установки проти руху (стор. 20). 
 
Важливо! Переконайтеся у тому, що обидва 
кріплення SureLatch чи Quick дивляться вгору, а 
ремені – не перекручені. 

Правильно Не правильно 

 Quick 

1 

Forward- facing 10 - 29 .4 
kg (22 - 65 lbs) 

     
    

       
     

               

Ліва 
сторона 

Права 
сторона 

Fo rw 

ard-

f 

 

 

   
 

 

  

   

 

 

Скоба LATCH Скоба LATCH 

Ремінь 

SureLatch 

Пр
от

и 
ру

ху
 



24 25  

 

Встановлення проти 
руху з кріпленнями LATCH 

 

3. За необхідністю – 
збільшіть нахил 
автокрісла. 
Якщо горизонтальна 
лінія не є 
паралельною до 

1 підлоги автомобіля, 

Встановлення проти руху з 
кріпленнями LATCH 

4а. Фіксація 
автокрісла – 
кріплення 
SureLatch. 
Усією вагою 
притисніть автокрісло 
до автомобіля, як 
показано на малюнку, 

Forward-facing 1 0 - 29.4 kg (22 - 65 lb 
when  using  Harnes s Straps AN D 

Booster Mode 18 - 4 9.8 kg (4 0 - 110 lb s) 

Arrow must be level with ground when 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Туго звернутий 
рушник чи 
невеличке 
покривало 

 
Горизонт.

лінія 
від’єднайте кріплення 
LATCH і підкладіть під 
передній край 
автокрісла туго 
звернутий рушник чи 

щоб воно зафіксувалося 
на місці. 
 

 невеличке покривало. 
Повторіть крок 2. 

Направляюча для 
встановлення проти 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 
загибелі дитини. 

 

4. Переконайтеся, що автокрісло 
надійно зафіксовано. 
Щоб зафіксувати автокрісло, яке має кріплення 
SureLatch, перейдіть до кроку 4а. Щоб 
зафіксувати автокрісло, яке має кріплення 
Quick, перейдіть до кроку 4b.

УВАГА! В деяких автомобілях для пілотної фіксації 
одночасно з натиском на авто крісло потрібно 

притиснути кріплення 
SureLatch, як показано на 
малюнку. Повторіть 
процедуру з другим 
кріпленням. 

УВАГА! Зафіксоване належним чином автокрісло 
НЕМОЖЛИВО зрушити з місця більш ніж на 
25 мм у бік або вперед-назад за направляючою 
ременя для встановлення проти руху. Якщо вам не 
вдалося правильно зафіксувати автокрісло, спробуйте 
ще раз чи виберіть інше місце встановлення. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направляюча для 
встановлення проти руху 

4b. Фіксація 
автокрісла – 
кріплення Quick. 
Усією вагою притисніть 
автокрісло до сидіння 
автомобіля, одночасно 
затягуючи ремінець 
кріпленняя, як показано 
на малюнку. 

 

УВАГА! Зафіксоване належним чином автокрісло 
неможливо зрушити з місця більш ніж на 25 мм у бік 
або вперед-назад за направляючою ременя для 
встановлення проти руху. Якщо вам не вдалося 
правильно зафіксувати автокрісло, спробуйте ще раз 
чи виберіть інше місце для встановлення. 

1 

Forward- facin g 
10 - 29.4 kg 

     
  

 
    

            
    

   
   
   

Rear-facin g us e 1 ON LY 
 
 

Forward -faci ng 1 0 - 
2 9.4 kg (22 - 65 
lbs) hen sing 

    
  

                            

 
Recli
n e 

 

 
Forward-fa cing 10 - 18 kg (22-40 l  bs) wh en us ing 

 
Harnes s 

  
Пр
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Встановлення проти руху зі 
штатним ременем безпеки 
автомобіля 

 
 

ВАЖЛИВО! 

Встановлення проти руху зі 
штатним ременем безпеки 
автомобіля 

 
 

Комбінація поясного 
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ одночасне використання для 

фіксації автокрісла штатних ременів безпеки 
та системи  LATCH. 

• Перед встановленням зазначеного автокрісла 
проти руху за допомогою штатного ременя 
безпеки автомобіля НЕОБХІДНО протягнути 
ремінь з кріпленнями LATCH в направляючу для 
встановлення автокрісла у напрямку руху так, 
щоб він не заважав штатному автомобільному 
ременю безпеки. Інструкції з прокладання ременя 
SureLatch чи Quick через направляючу для 
встановлення у напрямку руху  
див. на стор. 32-34. 
• Переконайтеся, що кріплення SureLatch чи 
Quick прикріплені до D-подібних кілець на чохлі 
автокрісла. 
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати 
страхувальний ремінь при встановленні авто 
крісла проти руху. 

Помістіть авто 
крісло на сидіння. 
Встановіть спинку 
крісла в максимально 
нахилене положення 
(положення нахилу 
№1, стор. 53) і поставте 
автокрісло на сидіння 
проти руху, як показано 
на малюнку. 
 
 

Направляюча для 
встановлення проти руху 

 

1. Протягніть ремінь через направляючу для 
встановлення проти руху.  
Від’єднайте та підніміть передню частину чохла, 
як показано на малюнку. Протягніть пряжку 
автомобільного ременя безпеки через 
направляючу для встановлення проти руху, як 
показано на наступній сторінці. 

Тільки поясний ремінь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАЖЛИВО! 
Переконайтеся, що 
замок/паховий ремінь 
розміщується перед 
штатним 
автомобільним 
ременем безпеки. 

і плечового ременів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.Пристегніть ремінь 
безпеки автомобіля і 
видаліть усю його 
слабину.  
Усією вагою притисніть 
автокрісло до сидіння 
автомобіля, одночасно 
затягуючи ремінь безпеки 
автомобіля, щоб видалити 
слабину. 

1 

Forw ard -facing 10 - 
29.4 kg (22 - 65 
lbs) when using 
H  St  AN D 

 
            

                 

Forw ard-facing 10 - 
29.4 kg (22 - 65 
lbs) when using 
Harness Straps AND 

 
            

             

 
1 

1 

Forward-facing 10 - 
29.4 kg (22 - 65 
lbs) when us ing Harn  

    i  
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Встановлення проти руху зі 
штатним ременем безпеки 
автомобіля 

Встановлення проти руху зі 
штатним ременем безпеки 
автомобіля 

 
  

 

 
 
 
 

Фіксатор 
пряжки 
встановле
ний 
правильно 

 
13 мм       

3. За необхідністю – 
встановіть фіксатор 
пряжки. 
Фіксатор пряжки 
НЕОБХІДНО 
використовувати, якщо у 
вашому автомобілі пряжка 
поясного/плечового 
ременя вільно 
переміщається ременем і  
не фіксується у 
визначеному положенні, 
а також якщо ремені 
безпеки мають аварійна 
блокуючий натягувач (ELR). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направляюча для 
встановлення 
проти руху 

 

6. Переконайтеся, що автокрісло 
надійно зафіксовано. 
Надягніть чохол на передню частину автокрісла й 

Деякі ремені безпеки з аварійними блокуючими 
натягувачими можуть фіксуватися при 
затягуванні. В такому разі використання 
фіксатора пряжки може бути необов’язковим. 
Перед встановленням фіксатора пряжки 
ознайомтеся з керівництвом для власника 
автомобіля. 
Інформацію про типи ременів безпеки і правильне 
встановлення фіксатора пряжки див. на стор. 55. 

 
 

5. За необхідністю – 
збільшіть нахил 
автокрісла. 
Якщо горизонтальна 
лінія не є 
паралельною 

пристебніть його. Взявшись за каркас автокрісла в 
районі направляючої для встановлення проти руху, 
спробуйте посовати автокрісло з боку в бік. Далі, 
взявшись за каркас автокрісла в районі 
направляючої для встановлення проти руху, 
спробуйте посовати автокрісло вперед-назад. 
 
ВАЖЛИВО! Зафіксоване належним чином 
автокрісло НЕМОЖЛИВО зрушити з місця більш 
ніж на 25 мм у бік або вперед-назад за 
направляючою ременя для встановлення проти 
руху. 
Якщо вам не вдалося правильно зафіксувати 
автокрісло, спробуйте ще раз або виберіть інше 
місце встановлення. 

 

2 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Туго звернутий 
рушник чи 

 
Горизонт. 

лінія 

підлозі автомобіля, 
від’єднайте кріплення  
LATCH і підкладіть під 
передній край 
автокрісла туго 
звернутий 

невеличке покривало рушник ч. невеличке 
покривало. Повторіть 
крок 2. 

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 загибелі дитини. 

Пр
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и 
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Використання автокрісла 
в положенні у напрямку 

руху автомобіля 
 

Вимоги до дитини 
Вага: 10 – 29,4 кг 

Зріст: 71 – 127 см 
Верхня лінія вух дитини знаходиться нижче 

верхнього краю підголівника автокрісла. 

Вік: 1 рік чи старше  

ВАЖЛИВО! 
Якщо крісло використовується в положенні у 

напрямку руху з 5-точковими ременями, 
НЕОБХІДНО використовувати страхувальний 
ремінь. Використання страхувального ременя 
підвищує стійкість автокрісла і може знизити 

ризик травми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Якщо дитина важить більше 29,4 кг АБО її плечі 
знаходяться вище найвищого рівня5-точкових 
ременів, зазначене автокрісло НЕОБХІДНО 
використовувати у якості бустера. 

 

 

1. Встановіть автокрісло на сидіння 
автомобіля. 
• Надійно зафіксуйте автокрісло в положенні 

нахилу №2 чи №3 (стор. 53). 
• За необхідності – встановіть фіксатор 

пряжки (стор. 55). 
• Якщо дитина важить 18 кг або менше, надійно 

зафіксуйте автокрісло одним із наступних 
способів, використовуючи направляючу 
ременя для встановлення у напрямку руху: 
• Кріплення SureLatch (стор. 32) 
• Кріплення Quick (стор. 32) 
• Штатний автомобільний ремінь безпеки  

(стор. 39) 
Увага! Щоб визначити, який тип кріплень LATCH 
має ваше автокрісло, див. стор. 32. 

• Якщо дитина важить більше 18 кг, надійно 
зафіксуйте автокрісло штатним ременем 
безпеки (не за допомогою системи LATCH), 
використовуючи направляючу ременя для 
встановлення у напрямку руху (стор. 39). 

• Встановіть та затягніть страхувальний ремінь 
(стор. 38 або 42). 

2. Помістіть дитину в автокрісло. 
• Спина та нижня частина тулуба дитини 

повинні щільно прилягати до поверхні 
автокрісла. 

• Верхня лінія вух дитини ПОВИННА знаходитись 
нижче верхнього краю підголівника автокрісла. 

3. За необхідністю – відрегулюйте. 
• Червоні язички регулювання плечових 

ременів ПОВИННІ знаходитися на рівні 
плечей дитини (стор. 14). 

• Підголівник повинен бути встановленим в 
одному з крайніх нижніх положень 
максимально близько до язичків плечових 
ременів (стор. 53). 

4. Пристебніть обидва ременя до замка.  
Див. стор. 14. 

5. Відрегулюйте положення грудного 
зажиму та застебніть його. 
• Грудний зажим ПОВИНЕН знаходитися на рівні 

пахв (стор. 15). 
6. Перевірте свою роботу. 

• 5-точкові ремені повинні щільно прилягати до 
плечей дитини (стор. 15). 

• Встановлене належним чином автокрісло 
НЕМОЖЛИВО зрушити з місця більш ніж на 25 
мм у бік або вперед-назад за направляючою 
ременя для встановлення у напрямку руху. 

Встановлення у напрямку руху автомобіля 

Страхувальни
й ремінь 

5-точкові ремені 
на рівні плечей 
дитини 
 

Направляюча для 
встановлення у 
напрямку руху 

Кріплення 
SureLatch 

   
 У

 н
ап

ря
м
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ух
у 
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Який тип кріплень LATCH 
  має ваше автокрісло?  
Ваше автокрісло оснащене одним із двох типів 
кріплень LATCH, зображених на малюнку нижче. 
Щоб правильно прокласти ремінь з кріпленнями 
LATCH, дотримуйтесь інструкцій на наступних 
сторінках. 

 
Кріплення SureLatch Кріплення Quick 

Прокладання ременю з 
кріпленнями LATCH через 
направляючу для 
встановлення авто крісла у 
напрямку руху 

 
 

 
 

Кріплення SureLatch 
Ремінь з кріпленнями 

                      LATCH в направляючій 
для встановлення у  

напрямку руху 

Ремінь з кріпленнями 
LATCH в направляючій 

для встановлення 
проти руху 

 
 
 
 
 
 

Прокладання ременю з 
кріпленнями LATCH через 
направляючу для встановлення 
автокрісла у напрямку руху 

Для правильного встановлення зазначеного автокрісла 
в положенні у напрямку руху, ремінь з кріпленнями    
LATCH повинен проходити через направляючу 
ременя для встановлення у напрямку руху, як 
показано на наступній сторінці (чохол знято для 
наочності). 

Кріплення Quick 

Якщо ремінь з кріпленнями LATCH пройде через 
направляючу ременя для встановлення проти руху 
(див. Наступну сторінку), щоб протягнути його через 
направляючу ременя для встановлення у напрямку 
руху, виконайте наступні дії. 
Щоб отримати доступ до ременя LATCH, 
необхідно спочатку: 
• Ослабити 5-точкові ремені (стор. 16). 
• Від’єднати кріплення SureLatch чи Quick 

(стор. 52). 
• Зняти чохол (стор. 56). 

Ремінь з кріпленнями 
LATCH в направляючій 

для встановлення у 
напрямку руху 

Ремінь з кріпленнями 
LATCH в направляючій 

для встановлення 
проти руху 
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Прокладання ременів з 
кріпленнями LATCH через 
направляючу для 
встановлення у напрямку руху 

1. Дістаньте кріплення 
LATCH із направляючої 
для встановлення 
проти ходу. 

 
 
 
 
 
 

 

2. Вставте кожне з 
кріплень LATCH в 
направляючу у 
напрямку руху. 
Відсуньте 5-точкові 
ремені та просуньте 
LATCH під ременями в 
отвір направляючої для 
встановлення у 
напрямку руху, як 
показано на малюнку. 
Повторіть з іншої сторони. 

 

 
ВАЖЛИВО! 
Переконайтеся, що ремінь 
з кріпленнями LATCH не 
переплітається з 5-
точковими ременями. 

 
 
 
 
 
 
 

Увага! Не забудьте надіти чохол перед 
встановленням автокрісла в автомобіль. 

Встановлення у напрямку 
руху з кріпленнями LATCH 

 
 

ВАЖЛИВО! 
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ одночасне використання 

для фіксації автокрісла штатних ременів 
безпеки і системи LATCH. 

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати кріплення 
системи LATCH для фіксації цього автокрісла, 
якщо дитина важить більше 18 кг. 

• Якщо дитина важить більше 18 кг, 
встановлюйте зазначене автокрісло за 
допомогою штатних автомобільних ременів 
безпеки (а НЕ системи LATCH) 

• Деякі автовиробники встановлюють меншу 
максимально допустиму вагу для скоб LATCH. 
Див. Такі обмеження ваги в керівництві для 
власника автомобіля. 

1. Від’єднайте гачок 
страхувального 
ременя від спинки 
автокріла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Поставте 
автокрісло на 
місце 
встановлення. 
Переконайтеся, що 
автокрісло 
встановлено в 
положенні нахилу 
№2 чи №3 (стор. 53). 
Поставте автокрісло на 
автомобільне сидіння в 
положенні за 
напрямком руху 
автомобіля, як показано 
на малюнку. Покладіть 
страхувальний ремінь на 
спинку автомобільного 
сидіння. 

ВАЖЛИВО! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати 
положення нахилу №1 для встановлення авто 
крісла у напрямку руху автомобіля. 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання положення нахилу 
№2 для дітей, вагою більше 18 кг. 

OWN ER’S M AN UAL 
Keep for future use. 
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Страхувальний ремінь 
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Встановлення у напрямку 
руху з кріпленнями LATCH 

Встановлення у напрямку 
руху  з кріпленнями LATCH 

 
  

 

Ліва 
сторон
а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скоба LATCH Скоба LATCH 

Права 
сторона 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 

For war d-faci ng 1 0 - 2 9.4 k g (22 - 65 lbs when u sing Harness Strap s AN D i Bo oster M od e 18 - 49.8 k g (40 - 110 lbs) 
Arrow  must be level 

with ground w  hen 
child r estraint is u 
sed rear-facing.  

4а. Фіксація 
автокрісла – 
кріплення 
SureLatch. 
Усією вагою притисніть 
автокрісло до сидіння 
автомобіля, як показано 
на малюнку, щоб воно 
зафіксувалося на місці.

3. Закріпіть кріплення LATCH. 
Закріпіть кріплення LATCH за кожну скобу в 
сидінні. 
Увага! Для закріплення за скоби може 
знадобитися зміна кута нахилу кріплень LATCH, 
як показано вище. Переконайтеся у тому, що 
ремінь з кріпленнями LATCH прокладений через 
направляючу для встановлення у напрямку руху 
(стор. 33). 

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

Правильно Не правильно 

 
Направляюча для 
встановлення у напрямку 
руху 

 
 

 
УВАГА! В деяких 
автомобілях для щільної 
фіксації одночасно з 
натиском на автокрісло 
необхідно притиснути 
кріплення SureLatch, як 
показано на малюнку. 
Повторіть із другим 
кріпленням. 

 

4. Переконайтеся, що автокрісло 
надійно зафіксовано. 
Щоб зафіксувати автокрісло, яке має 
кріплення SureLatch, перейдіть до кроку 4а. 
Щоб зафіксувати автокрісло, яке має 
кріплення Quick, перейдіть до кроку 4b. 

УВАГА! Зафіксоване належним чином авто крісло  
НЕМОЖЛИВО зрушити з місця більш ніж на 
25 мм у бік або вперед-назад за направляючою ременя 
для встановлення у напрямку руху. Якщо вам не 
вдалося правильно зафіксувати автокрісло, спробуйте 
ще раз чи виберіть інше місце встановлення. 

 
 

4b. Фіксація 
автокрісла – 
кріплення Quick. 
Усією вагою притисніть 

 
Направляюча для 
встановлення у 
напрямку руху 

автокрісло до сидіння 
автомобіля, одночасно 
затягуючи ремінець 
кріплення, як показано 
на малюнку. 

 

УВАГА! Зафіксоване належним чином автокрісло 
НЕМОЖЛИВО зрушити з місця більш ніж на 
25 мм у бік або вперед-назад за направляючою 
ременя для встановлення у напрямку руху. Якщо 
вам не вдалося правильно зафіксувати автокрісло, 
спробуйте ще раз чи виберіть інше місце 
встановлення. 

Quick 

Ремінь 

SureLatch 

1 

Forward- facin g 10 - 
29.4 kg (22 - 65 lbs 
) when using 

   
  

            
     

  
    

  

 
2 

 
3 
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Індикатор 
натягування 

 

Встановлення у напрямку 
руху з кріпленнями LATCH 

 
 
 
 
 

- 
 
 

5. Закріпіть і затягніть страхувальний 
ремінь. 

Закріпіть гачок страху вального ременя за скобу 
позаду автомобільного сидіння, як показано на 
малюнку. Розміщення скоби див. у керівництві 
для власника автомобіля. Потягніть за вільний 
кінець ременю, аби його затягнути. 

 
ВАЖЛИВО! Якщо довжина страхувального 
ременю не дозволяє протягнути його від авто 
крісла до скоби, вам знадобиться подовжувач 
страху вального ременя. 

 
УВАГА! 

Ваше авто крісло оснащено одним із двух типів 
регулятора страху вального ременя: 
стандартним (на малюнку вище) чи TruTether (на 
малюнку нижче). 

Встановлення у напрямку руху 
зі штатним ременем безпеки 
автомобіля 

 
 

ВАЖЛИВО! 
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ одночасне використання 

для фіксації автокрісла штатних ременів 
безпеки та системи LATCH. 

• Перед встановленням зазначеного автокрісла 
у напрямку руху за допомогою штатного 
ременя безпеки автомобіля НЕОБХІДНО 
протягнути ремінь з кріпленнями LATCH в 
направляючу для встановлення у напрямку 
руху так, щоб він не заважав штатному 
автомобільному ременю безпеки. Інструкції з 
прокладання ременя з кріпленнями SureLatch чи 
Quick через направляючу для встановлення 
проти ходу див. на стор. 22-23. 

• Переконайтеся, що кріплення SureLatch або 
Quick прикріплені до D-подібних кілець на 
чохлі автокрісла. 

1. Від’єднайте гачок 
страхувального ременя 
від спинки автокрісла.  

Якщо ваше авто крісло має регулятор TruTether,    
Інформацію про те, як правильно затягувати 
страхувальний ремінь, див. на стор. 54. 

 
 

Регулятор TruTether 

 
Страхувальний ремінь 

2. Поставте 
автокрісло на 
місце 
встановлення. 
Переконайтеся, що 
автокрісло 
встановлено в 
положенні нахилу 
№2 чи №3 (стор. 53). 
Поставте автокрісло на 
автомобільне сидіння в 
положенні у напрямку 
руху автомобіля, як 
показано на малюнку. 
Покладіть страхувальний 
ремінь на спинку 
автомобільного сидіння. 

ВАЖЛИВО! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання 
положення нахилу №1 для встановлення автокрісла 
у напрямку руху.  

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання положення нахилу  
№2 для дітей, вагою більше 18 кг. 
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Встановлення у напрямку 
руху зі штатним ременем 
безпеки автомобіля 

Встановлення у напрямку руху 
зі штатним ременем безпеки 
автомобіля 

 
 

5. За необхідності – 
встановіть фіксатор 
пряжки. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Протягніть автомобільний ремінь 

Фіксатор 
пряжки 
встановлений 
правильно 

 
13 мм       

Фіксатор пряжки 
НЕОБХІДНО 
використовувати, якщо у 
вашому автомобілі пряжка 
поясного/плечового         
ременя вільно 
переміщується ременем і 
не фіксується у 
визначеному положенні, а 
також якщо ремені 
безпеки мають аварійний 
блокуючий натягувач (ELR). 

безпеки через направляючу ременя для 
встановлення у напрямку руху.  
Відсуньте 5-точкові ремені та підніміть клапан 
доступу. Протягніть язичок замка автомобільного 
ременя через направляючу ременя для 
встановлення у напрямку руху, як показано на 
малюнку. 

 
 

 

 
4. Затягніть ремінь безпеки автомобіля і 

видаліть усю його слабину.  
Усією вагою притисніть автокрісло до сидіння 
автомобіля, одночасно затягуючи ремінь 
безпеки автомобіля, щоб видалити слабину. 

 
Деякі ремені безпеки з аварійними блокуючими 
натягувачами можуть фіксуватися при затягуванні. 
У такому разі використовування фіксатора пряжки 
може бути необов’язковим. 
Перед встановленням фіксатора пряжки 
ознайомтеся з керівництвом для власника 
автомобіля. 
Інформацію про типи ременів безпеки і правильне 
встановлення фіксатора пряжки див. на стор. 55. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Направляюча для 
встановлення у напрямку 
руху 

6. Переконайтеся, що автокрісло 
надійно зафіксовано. 
Взявшись за каркас автокрісла в районі 
направляючої для встановлення у напрямку руху, 
спробуйте посовати автокрісло з боку в бік. Далі, 
взявшись за каркас автокрісла в районі 
направляючої для встановлення у напрямку руху, 
спробуйте посовати автокрісло вперед-назад.  
 
ВАЖЛИВО! Зафіксоване належним чином 
автокрісло НЕМОЖЛИВО зрушити з місця більш 
ніж на 25 мм у бік або вперед-назад за 
направляючою ременя для встановлення у 
напрямку руху. 
Якщо вам не вдалося правильно зафіксувати 
автокрісло, спробуйте ще раз чи виберіть інше  
місце установки.

Клапан 
доступу 

Направляюча для 
встановлення у 
напрямку руху 

Плечовий 
ремінь 
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Індикатор 
натягування 

Встановлення у напрямку 
руху зі штатним ременем 
безпеки автомобіля 

Ця сторінка спеціально залишена пустою 

 
 

 

 

7. Закріпіть і затягніть страхувальний 
ремінь. 

Закріпіть гачок страху вального ременя за скобу 
позаду автомобільного сидіння, як показано на 
малюнку. Розміщення скоби див. у керівництві 
для власника автомобіля. Потягніть за вільний 
кінець ременя, щоб його затягнути. 

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

 
УВАГА! 

Ваше авто крісло оснащено одним із двох типів 
регулятора страху вального ременя: 
стандартним (на малюнку вище) або TruTether (на 
малюнку нижче). Якщо ваше авто крісло має 
регулятор TruTether, інформацію про те, як 
правильно затягувати страхувальний ремінь, див. 
на стор. 54. 

 
 

Регулятор TruTether 
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Рекомендації з 
використання 

сидіння-бустера 
Сидіння-бустер піднімає дитину, дозволяючи 
належним чином розмістити штатні поясний і 
плечовий ремені безпеки автомобіля. Правильне 
використання сидіння-бустера знижує ризик усіх 
видів травм в момент аварії за рахунок того, що 
поясний і плечовий ремені утримують як верхню, 
так і нижню частини тулуба дитини. 

 
Важливо, щоб дитина була належним чином 
пристебнутою в сидінні-бустері: застебнутий 
плечовий ремінь повинен проходити через 
середину плеча, а поясний ремінь – бути щільно 
притиснутим до стегон дитини. Якщо дитина 
вивільняється від 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 зросту та ваги дитини, 
встановлені виробником автокрісла, фактичний 
зрост, вагу дитини і її розвиток, а також місце 
встановлення сидіння-бустера в автомобілі. 

 
Як користуватися сидінням-бустером? 
Використання сидіння-бустера насправді схоже з 
використанням штатних ременів безпеки 
дорослими пасажирами. 
• Спочатку ознайомтеся з інструкціями 

до сидіння-бустера та автомобіля. 
• 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 та плечовий ремені безпеки. 

• Переконайтеся, що плечовий ремінь 
проходить через середину плеча, а поясний – 
по стегнах дитини. 

Як визначити, чи готова дитина до переходу на 
сидіння-бустер? 
Використання сидіння-бустера стає можливим  
у разі виконання наступних умов. 
• Дитина достатньо доросла для того, щоб, 

перебуваючи в сидінні-бустері, не 
переміщувати ремені під руку чи за спину. 

• Вага та зріст дитини наближаються до 
максимально допустимих ваги і зросту, 
вказаних виробником автокрісла, котрим ви 
користуєтеся у відповідний момент. 
(Використання сидіння-бустера може також 
бути корисним дітям, які ще не переросли своє 
автокрісло). 

• Якщо в автомобілі відсутня скоба для кріплення 
страхувального ременя, але є поясний та 
плечовий ремені безпеки заднього сидіння, 
сидіння-бустер може забезпечити підвищений 
рівень безпеки, у порівнянні з автокріслом із 5-
точковими ременями безпеки, встановленим 
без страхувального ременя. 

 
 
 

 
Плечовий ремінь ПОВИНЕН 
проходити через направляючу 
плечового ременя 

 

Плечовий ремінь ПОВИНЕН 
проходити посередині між 
плечем і шиєю дитини 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поясний ремінь повинен щільно прилягати до 
стегон дитини, проходити через нижні  
направляючі ременя і має бути застебнутим 
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Використання автокрісла 
в якості сидіння-бустера 

 

Вимоги до дитини 
Вага: 18 – 49,8 кг 

Зріст: 110 – 145 см 
Верхня лінія вух дитини знаходиться нижче 

верхнього краю підголівника автокрісла. 
Вік: 4 роки чи старше 

 
 

Плечовий ремінь ПОВИНЕН 
проходити через направляючу 
плечового ременя 

 
 

Плечовий ремінь ПОВИНЕН 
проходити посередині між 
плечем і шиєю дитини 

 

Поясний ремінь 
повинен щільно 
прилягати до стегон 
дитини, проходити 
через нижні 
направляючі ременя і 
має бути 
застебнутим 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ВАЖЛИВО! 
Завжди фіксуйте сидіння-бустер, яке не 
використовуєте, кріпленнями LATCH або 

штатним ременем безпеки автомобіля. У разі 
аварії незакріплене сидіння-бустер може 

травмувати інших пасажирів. 

 

 
1. Трансформуйте автокрісло в 

сидіння-бустер. 
Див. «Трансформація автокрісла в сидіння-
бустер» на стор. 48. 

2. Закріпіть сидіння-бустер на сидінні 
автомобіля. 
Переконайтеся, що основа та спинка сидіння-
бустера стикаються з основою та спинкою 
автомобільного сидіння. 

ВАЖЛИВО! Для фіксації зазначеного сидіння-
бустера на автомобільному сидінні дозволено 
використовувати страхувальний ремінь і 
кріплення LATCH, тільки якщо це не заважає 
положенню сидіння-бустера в автомобілі та/чи 
положенню штатного автомобільного ременя 
безпеки, яким закріплено дитину. 
3. Посадіть дитину на сидіння-бустер. 

• Переконайтеся, що сидіння-бустер надійно 
зафіксовано в положенні нахилу №3 (стор. 53). 

• Переконайтеся, що спина та нижня частина 
тулуба дитини щільно прилягають до сидіння-
бустера. 

4. Відрегулюйте підголівник так, щоб 
плечовий ремінь зайняв належне 
положення. 
Плечовий ремінь ПОВИНЕН проходити 
посередині між шиєю та плечем дитини, як 
показано на малюнку. 

5. Зафіксуйте дитину та сидіння-бустер 
на автомобільному сидінні. 
Протягніть плечовий/поясний ремінь через 
дитину та 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 ременя та пристебнутий. 
Плечовий ремінь повинен проходити 
посередині між плечем і шиєю дитини. 

 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Плечовий ремінь НЕ ПОВИНЕН пересікати 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 чи вище плеча – спробуйте встановити 
сидіння-бустер у іншому місці чи відмовтеся від 
його використання.

  Встановлення сидіння-бустера  
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Трансформація автокрісла в 
сидіння-бустер 

1. Зніміть чохол 
(стор. 56). 
Встановіть підголівник 
у найвище положення 
(стор. 53). Дістаньте 
кріплення LATCH з 
направляючої ременя 
для встановлення у 
напрямку руху та 
помістіть їх на сидіння, 
як показано на 
малюнку. 

 
 
 

2. Ослабте 5-точкові 
ремені.  
Натисніть кнопку 
ослаблення 5-точкових 
ременів і витягніть 
ремені. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Проштовхніть 
грудний зажим і 
язички замка 
через 
направляючу для 
встановлення у 
напрямку руху. 
Застебніть грудний 
зажим за автокріслом, 
як показано на 
малюнку. 

Трансформація автокрісла в 
сидіння-бустер 

 
 

4. Сховайте 
регулювальні 
язички.  
Повністю проштовхніть 
регулювальні язички 5-
точкових ременів до 
регулювальних 
прорізів, як показано 
на малюнку. Увага! 
Якщо регулювальні 
язички не повністю 
проштовхнути в 
прорізи, вони будуть 
давити в спину 
дитині, створюючи 
дискомфорт. 

 

5. Затягніть 
5-точкові ремені. 
Потягніть 
регулювальний ремінь 
до щільного 
затягування 5-точкових 
ременів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Вставте 
кріплення LATCH. 
Просуньте обидва 
кріплення LATCH через 
направляючу ременя 
для встановлення у 
напрямку руху. 
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Трансформація автокрісла в 
сидіння-бустер 

7. Зніміть паховий 
ремінь. 
Встановіть автокрісло 
в положення нахилу 
№1 (стор. 53), після 
цього 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 
до отвору зі зворотної 
сторони автокрісла. 

 
Витягніть фіксатор 
через сидіння і 
покладіть так, щоб він 
рівно лежав на 
поверхні, як показано 
на малюнку. 

Трансформація автокрісла в 
сидіння-бустер 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Надіньте чохол. 

Пристебніть кожне з кріплень LATCH до свого 
D-подібного кільця для зберігання (стор. 52). 

 
ВАЖЛИ

ВО! 
Переконайтеся, що авто крісло встановлено в 
положенні нахилу №3 (стор. 53), а підголівник 
відрегульований так, щоб плечовий ремінь 
проходив належним чином (стор. 53). 

 
Ваше автокрісло готове до використання у 
якості сидіння-бустера для дитини вагою 18-
49,8 кг, зростом 110-145 см, віком від 4 років, 
верхня лінія вух якої знаходиться нижче 
верхнього краю підголівника автокрісла. 
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Використання кріплень SureLatch 
Доступні не в усіх моделях. 

Щоб зняти кріплення 
SureLatch зі скоби LATCH чи 
D-подібного кільця, до 
якого воно пристебнуте 
для зберігання, натисніть 
червону кнопку фіксатора. 

Кнопка 
фіксатора 

Регулювання підголівника  
Ручка регулировки 

подголовника Щоб відрегулювати 
висоту підголівника, 
стисніть ручку 
регулювання 
підголівника, як 
показано на малюнку, 
одночасно рухаючи 
підголівник вниз або 
вверх до бажаної 
висоти. 

Якщо ремінь LATCH 
проходить через 
направляючу для 
встановлення у 
напрямку руху, 
зберігайте кріплення 
SureLatch 

Якщо ремінь LATCH 
проходить через 
направляючу для 
встановлення проти 
руху, зберігайте 
кріплення 
пристебнутими до 
задніх D-подібних кілець. 

 
Регулювання нахилу автокрісла 
Автокрісло має три можливих положення 
нахилу. 

пристебнутими до  
передніх D-подібних  
кілець. 

Стисніть ручку регулювання 
нахилу, яка знаходиться 
внизу автокрісла, як 
показано на малюнку, і 
виберіть бажане положення 
нахилу.

 
 

 . 

 

 
 
 

Використання кріплень Quick 
Ремінець фіксатора 

 
 
 
 

Ручка 
регулювання 
нахилу 

ВАЖЛИВО! 
Відрегулювавши 
положення нахилу, 
посмикайте авто крісло 
вперед-назад, аби 
переконатися, що вона 
надійно зафіксовано в 
бажаному положенні. 

 

 
 
 

Щоб зняти кріплення Quick зі скоби LATCH чи D-
подібного кільця, до якого воно пристебнуте для 
зберігання, потягніть червоний ремінець 
фіксатора. 

Якщо ремінь LATCH з кріпленням Quick проходить 
через направляючу ременя для встановлення 
проти руху або направляючу ременя для 
встановлення в напрямку руху, пристебніть 
кожне з кріплень Quick до D-подібного кільця 
спереду, як показано на малюнку. 

ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ПОЛОЖЕННЯ НАХИЛУ 
• При встановленні проти руху: 

використовуйте ТІЛЬКИ положення нахилу №1. 
• При встановленні у напрямку руху, коли 

дитина фіксується 5-точковими ременями: 
використовуйте положення нахилу №2 для 
дітей вагою 10 – 18 кг, використовуйте 
положення нахилу №3 для дітей вагою 10 – 
29,4 кг. 

• В режимі бустера: використовуйте ТІЛЬКИ 
положення нахилу №3. 

 

  Загальна інформація  
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Використання регулятора TruTether 
Доступий не у всіх моделях. 

Страхувальні ремені оснащені регулятором 
TruTether, який під’єднується до скоб автомобіля 
так само, як стахувальні ремені зі 
стандартними регуляторами.  

Використання фіксатора пряжки 
Використовуйте фіксатор 
пряжки якщо: 
• Пряжка поясного/плечового 

ременя безпеки вільно 

При цьому регулятори TruTether оснащені 
індикатором натягування, який показує, чи 
достатньо затягнутий страхувальний ремінь. 
Зелений колір на індикаторі натягування 
означає, що страхувальний ремінь достатньо 

Фіксатор пряжки 
 

 

Переміщується ременем і не 
фіксується у визначеному 
положення 
АБО 

затягнутий. 
 

Регулятор TruTether 
Індикатор натягування 

 
 
 
 
 
 

 

• Ремені безпеки оснащені аварійними блокуючи ми 
натягувачами (ELR). Деякіремені безпеки з аварійними 
блокуючи ми натягувачами можуть фіксуватися при 
затягуванні. В таких ситуаціях використання 
фіксатора пряжки може бути необов’язковим. 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
• Коли автокрісло знімається, фіксатор пряжки 

також необхідно зняти, щоб забезпечити 
можливість правильного регулювання 
штатного ременя безпеки при його використанні 
дорослим пасажиром. 

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати фіксатор 
пряжки, якщо авто крісло використовується у 
якості сидіння-бустера. 

 

1. Усією вагою натисніть на 
автокрісло, одночасно 
затягуючи ремінь безпеки. 

 
 

1 

 
 

Закріпіть гачок страху вального ременя за скобу 
позаду сидіння автомобіля, як показано на 
малюнку. (Розміщення скоб для страху вального 
ременя див. у керівництві для власника 
автомобіля). 
Тягніть за ремінь регулятора, поки не побачите  

 
 

Forw ard-facing 10 - 
29.4 kg (22 - 65 
lbs) when using 
Harness Straps AN 
D in 

Boo ster Mo de 18 - 49.8 kg  (40 - 110 lbs) 
Arrow must be 
levelwith ground when  child  restraint  is used rear-facin g. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
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2. Візьміться за 

плечовий/поясний 
ремінь, просто за 
рухомий язичок пряжки, 
та розстебніть замок. 

зелений колір на індикаторі натягування. Зелений      
колір означає, що вся слабина забрана, а 
страхувальний ремінь належним чином 
закріплений. Періодично перевіряйте індикатор. 
Якщо він не показує зелений колір, потягніть за 
ремінь регулятора, щоб належним чином затягнути 
страхувальний ремінь. 

 

 
 

13 мм 

3. Утримуючи ремені та пряжку 
разом, надіньте фіксатор 
пряжки на ремінь і посуньте на 
місце. 
Увага! Фіксатор повинен 
розташовуватися на 
відстані 13 мм від краю 
пряжки.

.  
4. Застебніть ремінь із 

встановленим 
фіксатором пряжки. 

Повернутися до 
встановлення: 
• Проти руху: крок 5, стор. 28 
• У напрямку руху:  крок 6,  
 стор. 41 
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Зняття чохла  
Клапан доступу 

 

1. Від’єднайте усі 
кріплення LATCH від 
D-подібних кілець 
чохла. 
Відкрийте клапан 
доступу. 

2. Відстебніть усі гачки 
чохла. Зніміть чохол. 

 
 

Встановлення аксесуарів  
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Використовуйте подушку для тіла та 
підтримку голови (подушку для голови) ТІЛЬКИ 
при встановленні авто крісла проти руху. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опційна подушка для тіла використовується для 
підтримки дитини в автокріслі, як показано на 
малюнку. 

Встановлення аксесуарів  
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

• Використовуйте складний підстаканник ТІЛЬКИ 
при встановленні авто крісла у напрямку руху. 
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити банки та посуд з 

твердих металів у підстаканник. Підстаканник 
призначений тільки для м’яких стаканів 
(паперових і пластикових). 

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ у підстаканник стакани із 
гарячими рідинами (до прикладу, чай або каву). 

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ прикріплювати до автокрісла 
інші предмети, не сертифіковані Evenflo для 
використання із зазначеним автокріслом. 

Щоб встановити складний підстаканник (А), підніміть 
чохол (В) і встановіть підстаканник збоку, як показано 
на малюнку. 

 
Підстаканник може відрізнятися від зображеного на 
малюнку. 

 

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

B 

A 

A 

  
За

га
ль

не
  



58 59  

Встановлення автокрісла в літаку 
Під час польоту рекомендовано пристебувати 
дитину в авто кріслі, що відповідає його вазі та 
розміру. Турбулентність може виникнути без 
попередження. При виникненні турбулентності 
найбезпечніше місце для дитини – встановлене 
належним чином 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. 
Рекомендовано*: 

• Для дітей вагою більше 18 кг 
використовувати ремінь безпеки крісла 
літака; 

• Для дітей вагою менше 9 кг використовувати 
автокрісло, встановлене проти руху; 

• Для дітей вагою від 9 до 18 кг використовувати 
автокрісло, встановлене у напрямку руху. 

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

ВАЖЛИВО! 
Якщо авто крісло встановлюється у літаку, 

його необхідно використовувати з 5-
точковими ременями. 

 

 
Встановлення автокрісла в літаку 
проти руху  
ВАЖЛИВО! Перед встановленням автокрісла 
переконайтеся, що спинка сидіння літака 
встановлена в повністю вертикальне положення. 

Встановлення автокрісла в літаку проти 
руху 

 
 

 
Замок/паховий ремінь 

 
 
 
 
 
 
 

Отвір 
направляючої 
для 
встановлення 
проти руху 

 

Ремінь безпеки 
сидіння літака 

2. Прокладіть ремінь безпеки сидіння літака 
через направляючу для встановлення 
протии руху.  
Від’єднайте та підніміть передню частину чохла, 
як показано на малюнку. Вставте пряжку ременю 
безпеки літака в отвір направляючої для 
встановлення проти руху з одного боку 
автокрісла та витягніть з іншого, як показано на 
малюнку. 
ВАЖЛИВО! Переконайтеся, що ремінь безпеки 
сидіння літака розміщується перед замком/ 
паховим ременем, як показано вище. Це 
стосується ТІЛЬКИ використання автокрісла в 
літаку. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ремінь безпеки 
1

 

сидіння літака 
 

Forward-facing 10 - 
29.4 kg (22 - 65 
lbs) when using Ha 
rness Straps AN D 
in 

Booste r Mode 18 - 49 .8 kg (40 -  110 lbs) 
Arrow must be level with ground when  child  restrain t is  used  rear-facing.  

3. Застебніть ремінь безпеки сидіння літака 
та видаліть усю його слабину. 

1. Помістіть автокрісло на сидіння. 
Встановіть спинку автокрісла в максимально 
Нахилене положення (положення нахилу 
№ 1, стор. 53) і поставте автокрісло на сидіння 
літака проти руху, як показано на малюнку. 

Ремінь безпеки сидіння літака повинен бути 
максимально затягнутий. Усією вагою притисніть 
автокрісло до сидіння літака, одночасно затягуючи 
ремінь безпеки сидіння літака, щоб видалити 
слабину. Протягніть ремінь, що залишився, через 
отвір направляючої для встановлення проти руху.

О
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Встановлення автокрісла в літаку 
проти руху 

Встановлення автокрісла в літаку у 
напрямку руху 

 
  

 
 
 
 

Клапан 
доступу 

Отвір 
направляючої 
для 
встановлення у 
напрямку руху 

 
Направляюча 
для 
встановлення 
проти руху 

Отвір 
направляючої 
для 
встановлення у 
напрямку руху 

 

4. Перевірте свою роботу. 
Надіньте чохол на передню частиу автокрісла та 
пристебніть його. Взявшись за каркас автокрісла в 
районі направляючої для встановлення проти 
руху, як показано на малюнку, спробуйте посовати 
автокрісло з боку в бік. Далі, взявшись за каркас 
автокрісла в районі направляючої для 
встановлення проти руху, спробуйте посовати 
автокрісло вперед-назад. 
 
Якщо ви можете зрушити автокрісло більш ніж на 
25 мм у бік або вперед-назад за направляючою 
ременя, ремінь безпеки сидіння літака недостатньо 
затягнутий. НЕОБХІДНО перевстановити автокрісло 
так, щоб належним чином затягнути ремінь. 

 
Встановлення автокрісла в літаку у 
напрямку руху  
ВАЖЛИВО! Перед встановленням авто крісла 
переконайтеся, що спинка сидіння літака 
встановлена в повністю вертикальне положення. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ремінь безпеки 
сидіння літака 

 
 
 

1. Помістіть авто крісло на сидіння. 
Встановіть спинку авто крісла в максимально 
нахилене положення (положення нахилу 
№1, стор. 53) і поставте автокрісло в сидіння 
літака, як показано вище. 

Ремінь безпеки 
сидіння літака 

2. Прокладіть ремінь безпеки сидіння літака 
через направляючу для встановлення у 
напрямку руху. 
Відсуньте 5-точкові ремені та підніміть клапан 
доступу. Вставте пряжку ременя безпеки сидіння 
літака в отвір направляючої для встановлення у 
напрямку руху з одного боку автокрісла і 
витягніть з іншого, як показано вище. 

 

3. Застебніть ремені 
безпеки сидіння літака 
та видаліть усю його 
слабину. 
Ремінь безпеки сидіння 
літака повинен бути 
максимально 
затягнутим. 

Усією вагою притисніть автокрісло до сидіння 
літака, одночасно затягуючи ремінь безпеки 
сидіння літака, щоб видалити слабину. Протягніть 
ремінь, що залишився, через отвір направляючої 
для встановлення у напрямку 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 
під спину дитини поверх пряжки невелику подушку, 
згорнуте покривало чи згорнуту кофту.
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Встановлення автокрісла в літаку у 
напрямку руху 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Перевірте свою роботу. 
Надіньте чохол на передню частиу автокрісла та 
пристебніть його. Взявшись за каркас автокрісла в 
районі направляючої для встановлення проти 
руху, як показано на малюнку, спробуйте 
посовати автокрісло з боку в бік. Далі, взявшись за 
каркас автокрісла в районі направляючої для 
встановлення проти руху, спробуйте посовати 
автокрісло вперед-назад. 
 
Якщо ви можете зрушити автокрісло більш ніж на 
25 мм у бік або вперед-назад за направляючою 
ременя, ремінь безпеки сидіння літака 
недостатньо затягнутий. НЕОБХІДНО 
перевстановити автокрісло так, щоб належним 
чином затягнути ремінь. 

Чищення та догляд  
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ змащувати або занурювати у 
воду кріплення SureLatch, замок та інші частини 
автокрісла, якщо така можливість не вказана на 
зворотній стороні замка автокрісла. 
• Пластикові та металічні елементи можна про-
тирати водою з м’яким милом і витирати м’якою 
тканиною. Не використовуйте абразивні миючі 
засоби та розчинники 
• Будьте уважними, щоб не пошкодити наліпки. 
• Ремені можна протирати м’яким милом і водою. 
Дайте ременям висохнути. 
• Чохол автокрісла можна прати в пральній 
машинці окремо, використовуючи 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 й інших елементів, 
характерних для гаражів та решти місць зберігання, 
у тому числі на відкритому повітрі, зніміть чохол і 
ретельно очистіть автокрісло перед зберіганням. 
Приділіть особливу увагу очищенню місць, де 
можуть накопичуватися крихти й інше сміття. 
 

 
 
Утилізація  
Evenflo просить Вас належним чином утилізувати 
автокрісло по закінченню його терміну служби. 
Більшість елементів підлягають вторинній переробці. 
1. Зніміть тканину та матеріал набивки. 
2. Зніміть усі гвинти та розберіть автокрісло. 
3. Здайте на вторинну переробку всі пластикові 
елементи, викинувши решту елементів. Якщо ваш 
місцевий пункт прийому матеріалів для вторинної 
переробки не приймає матеріал набивки, його 
можна викинути на звалище. 
Примітка: Evenflo за можливості використовує 
вторинні матеріали у виробництві, але ніколи не 
використовує їх у компонентах, що відповідають за 
безпеку. 
 
З метою запобігання травмам, пов’язаних з 
прихованою загрозою, втратою інструкцій, 
застарілою технологією тощо, припинить 
використання цього автокрісла через 8 років або у 
випадку його потрапляння в аварію. 

ПОРАДА! 
Щоб захистити обшивку 
автомобіля, підкладіть 
рушник під сидіння та 

спинку автокрісла. 

Направляюча для 
встановлення у 
напрямку руху 

  
За

га
ль

не
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Запасні частини  
Доступні не для усіх моделей. 

 
При замовленні запчастин, будь ласка, 
повідомляйте номер моделі та дату 
виготовлення (вказані на зворотній стороні 
спинки автокрісла). 

 
 
 
 
 

 
Фіксатор 

 
 

Підстаканник 

Правий 

пряжки (Може відрізнятися 
від зображеного на 
малюнку) 

 
 

Верхній наповнювач 

 
Подушка для тіла 

Нижній наповнбвач 
 
 

  
Подовжувач страху вального 

ременя 
 
 

Підголівник 
 

 

 
 

Ремінь LATCH 
з кріпленнями SureLatch 

Подушка підголівника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чохол 
 
 

Ремінь LATCH 
з кріпленнями Quick 

 
 

Гарантійні зобов’язання
• Виробник гарантує безвідмовну роботу виробу

за умов слідування правилам експлуатації,
описаних у цій інструкції.

• На вироб встановлено гарантійний термін,
відповідно до законодавства України

 

 
Лівий 

 
 
Правий 

 
 

Лівий 


	"Багс Україна"
	м. Київ, вул. Євгена Маланюка, 114Б
	Вимоги до дитини
	• Жодне автокрісло не може гарантувати абсолютний захист від травм  в усіх аваріях.
	Встановлення проти руху автомобіля
	Встановлення у напрямку руху автомобіля
	Використання у якості бустера

	Зміст
	Важлива інформація

	ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
	ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
	Загальні застереження
	Вибір місця встановлення

	ПОПЕРЕДЖЕННЯ   ПОПЕРЕДЖЕННЯ
	Встановлення тільки у напрямку руху та в якості бустера

	ПОПЕРЕДЖЕННЯ
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ
	Ремені безпеки

	ПОПЕРЕДЖЕННЯ
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ
	Додаткові попередження

	Основи безпеки
	• Автомобіль рушає тільки за умови, що всі пасажири пристебнуті. Не робіть жодних виключень: ні для дорослих, ні для дітей.
	Безкомпромісність рішень батьків із самого початку, значно зменшить кількість проблем з дисципліною дітей в майбутньому. Непристебнуту людину в момент аварії може відкинути на інших пасажирів, що може спричинити серйозні травми.  5-точковими ременями ...
	Позначення подушки безпеки –


	Зберігання інструкцій
	Після уважного ознайомлення з цією інструкцією зберігайте її в спеціальному відділенні на спинці автокрісла.

	Візуальний словник
	Візуальний словник
	Вид спереду

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

	Фіксація дитини в автокріслі
	5. Позбавтеся слабини
	2. Розмістіть 5-точкові ремені.
	6. Затягніть 5-точкові ремені.

	Як дістати дитину з автокрісла
	1. Ослабте 5-точкові ремені.
	2. Роз’єднайте грудний зажим.
	3. Розстібніть 5-точкові ремені.
	Натисніть на червону кнопку, розміщену на замку, та витягніть обидва язички. Тепер можна діставати дитину з автокрісла.

	Використання автокрісла в положенні проти руху автомобіля
	Вимоги до дитини
	1. Встановіть авто крісло на сидіння автомобіля.
	2. Помістіть дитину в автокрісло.
	3. За необхідністю – відрегулюйте.
	4. Пристебніть обидва ремені до замка.
	5. Відрегулюйте положення грудного зажиму і застегніть його.
	6. Перевірте свою роботу.
	Кріплення SureLatch Кріплення Quick

	Прокладання ременя з кріпленнями LATCH через
	Кріплення Quick

	Прокладання ременя з кріпленнями LATCH через направляючу для встановлення проти руху
	2. Вставте кожне кріплення LATCH в направляючу для встановлення проти руху.

	Встановлення проти руху з кріпленнями LATCH
	ВАЖЛИВО!
	2. Закріпіть кріплення LATCH.

	Встановлення проти руху з кріпленнями LATCH
	3. За необхідністю – збільшіть нахил автокрісла.

	Встановлення проти руху з кріпленнями LATCH
	4а. Фіксація автокрісла – кріплення SureLatch.
	4. Переконайтеся, що автокрісло надійно зафіксовано.
	4b. Фіксація автокрісла – кріплення Quick.

	Встановлення проти руху зі штатним ременем безпеки автомобіля
	ВАЖЛИВО!
	• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ одночасне використання для фіксації автокрісла штатних ременів безпеки та системи  LATCH.

	Встановлення проти руху зі штатним ременем безпеки автомобіля
	3.  За необхідністю – встановіть фіксатор пряжки.
	6. Переконайтеся, що автокрісло надійно зафіксовано.
	Перед встановленням фіксатора пряжки ознайомтеся з керівництвом для власника автомобіля.

	5. За необхідністю – збільшіть нахил автокрісла.
	ВАЖЛИВО! Зафіксоване належним чином автокрісло НЕМОЖЛИВО зрушити з місця більш ніж на 25 мм у бік або вперед-назад за направляючою ременя для встановлення проти руху.
	Якщо вам не вдалося правильно зафіксувати автокрісло, спробуйте ще раз або виберіть інше місце встановлення.



	Використання автокрісла в положенні у напрямку руху автомобіля
	Вимоги до дитини
	Вік: 1 рік чи старше
	ВАЖЛИВО!

	1. Встановіть автокрісло на сидіння автомобіля.
	2. Помістіть дитину в автокрісло.
	3. За необхідністю – відрегулюйте.
	5. Відрегулюйте положення грудного зажиму та застебніть його.
	6. Перевірте свою роботу.
	Який тип кріплень LATCH
	Кріплення SureLatch Кріплення Quick

	Прокладання ременю з кріпленнями LATCH через направляючу для встановлення автокрісла у напрямку руху
	Кріплення Quick

	Прокладання ременів з кріпленнями LATCH через направляючу для встановлення у напрямку руху
	1. Дістаньте кріплення LATCH із направляючої для встановлення проти ходу.

	Встановлення у напрямку руху з кріпленнями LATCH
	ВАЖЛИВО!

	Встановлення у напрямку руху з кріпленнями LATCH
	4а. Фіксація автокрісла – кріплення SureLatch.
	3. Закріпіть кріплення LATCH.
	4. Переконайтеся, що автокрісло надійно зафіксовано.
	4b. Фіксація автокрісла – кріплення Quick.

	Встановлення у напрямку руху з кріпленнями LATCH
	5. Закріпіть і затягніть страхувальний ремінь.
	УВАГА!


	Встановлення у напрямку руху зі штатним ременем безпеки автомобіля
	ВАЖЛИВО!
	Регулятор TruTether
	2.  Поставте автокрісло на місце встановлення.

	Встановлення у напрямку руху зі штатним ременем безпеки автомобіля
	5. За необхідності – встановіть фіксатор пряжки.
	Перед встановленням фіксатора пряжки ознайомтеся з керівництвом для власника автомобіля.

	6. Переконайтеся, що автокрісло надійно зафіксовано.
	7. Закріпіть і затягніть страхувальний ремінь.
	УВАГА!
	Регулятор TruTether
	Як визначити, чи готова дитина до переходу на сидіння-бустер?



	Використання автокрісла в якості сидіння-бустера
	Вимоги до дитини
	ВАЖЛИВО!

	1. Трансформуйте автокрісло в сидіння-бустер.
	2. Закріпіть сидіння-бустер на сидінні автомобіля.
	3. Посадіть дитину на сидіння-бустер.
	4. Відрегулюйте підголівник так, щоб плечовий ремінь зайняв належне положення.
	5. Зафіксуйте дитину та сидіння-бустер на автомобільному сидінні.
	6. Перевірте свою роботу.
	Трансформація автокрісла в сидіння-бустер
	1. Зніміть чохол
	2. Ослабте 5-точкові ремені.
	Натисніть кнопку ослаблення 5-точкових ременів і витягніть ремені.
	3. Проштовхніть грудний зажим і язички замка через направляючу для встановлення у напрямку руху.

	Трансформація автокрісла в сидіння-бустер
	5. Затягніть

	Трансформація автокрісла в сидіння-бустер
	7. Зніміть паховий ремінь.

	Трансформація автокрісла в сидіння-бустер
	8. Надіньте чохол.
	ВАЖЛИВО!


	Використання кріплень SureLatch
	Регулювання підголівника
	Регулювання нахилу автокрісла
	Використання кріплень Quick
	ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ПОЛОЖЕННЯ НАХИЛУ
	положення нахилу №3.

	Використання регулятора TruTether
	Використання фіксатора пряжки
	Використовуйте фіксатор пряжки якщо:
	АБО
	Регулятор TruTether


	ПОПЕРЕДЖЕННЯ
	Повернутися до встановлення:

	Зняття чохла
	Встановлення аксесуарів
	Встановлення аксесуарів
	ВАЖЛИВО!

	Встановлення автокрісла в літаку
	*Ці рекомендації можуть відрізнятися від рекомендацій використання автокрісла в автомобілі.
	ВАЖЛИВО!

	Встановлення автокрісла в літаку проти руху
	3. Застебніть ремінь безпеки сидіння літака та видаліть усю його слабину.

	Встановлення автокрісла в літаку проти руху
	4. Перевірте свою роботу.
	2. Прокладіть ремінь безпеки сидіння літака через направляючу для встановлення у напрямку руху.
	3. Застебніть ремені безпеки сидіння літака та видаліть усю його слабину.

	Встановлення автокрісла в літаку у напрямку руху
	6. Перевірте свою роботу.


	Чищення та догляд
	Утилізація
	З метою запобігання травмам, пов’язаних з прихованою загрозою, втратою інструкцій, застарілою технологією тощо, припинить використання цього автокрісла через 8 років або у випадку його потрапляння в аварію.

	Запасні частини
	Гарантійні зобов’язання


