
У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту 
та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені 

консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати 
саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою 

https://130.com.ua 

ТЕЛЕФОНИ 
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

Інтернет-магазин 
автотоварів

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам’ять • Перехідні рамки та роз’єми • Антени • Аксесуари  |
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари  |  БОРТОВІ КОМП’ЮТЕРИ — Універсальні комп’ютери • Модельні комп’ютери • Аксесуари  | 
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари  |  ВІДЕОПРИСТРОЇ — Відеореєстратори • Телевізори та монітори 
• Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Видеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари  |  ОХОРОННІ СИСТЕМИ — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники
• Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари  |  ОПТИКА ТА СВІТЛО — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари  |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари  |  ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ — Підігріви сидінь  
• Підігріви дзеркал • Підігріви двірників • Підігріви двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари  |  ТЮНІНГ — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари  |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв’язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне  | 
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне  |  ЖИВЛЕННЯ — Акумулятори 
• Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари  |  МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі 
• Аксесуари  |  АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики  |  РІДИНИ ТА МАСЛА — Моторні масла • Трансмісійні
масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки

SKYPE 

km-130 



ОГЛЯД ПРОДУКТУ

1. Направляюча Плечового Ременю Безпеки

2. Плечовий Ремінь

3. Застібка 5-Точкового Ременю Безпеки

4. Направляюча Поясного Ременю

5. Кріплення ISOFIX 

6.  Кнопка з Блокуванням ISOFIX 

7.  Важіль Індикатору ISOFIX 

8.  Індикатор опорної ніжки

9. Кнопка звільнення опорної ніжки

10. Опорна ніжка

11. Ручка пускового механізму

12.5-Точковий Регулювальний Ремінь
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2. Потягніть за нижню частину 
петлі регулювання ISOFIX⑲, 
щоб витягнути Кріплення 
ISOFIX ⑤ з основи дитячого 
крісла, поки Кріплення ISOFIX 
будуть розташовані ззовні.

3.  Поставте дитяче крісло на 
автомобільне крісло та 
направте обидва кріплення 
ISOFIX ⑤ до точок кріплення 
ISOFIX       у автомобільному 
сидінні. 

21 20

13. Кнопка Регулювання Ременю

14. Вкладка для немовлят

15. Підголівник

16. Кільце регулювання підголівника

17. Корпус

18. Регульований бампер

19. Петля регулювання ISOFIX

20. Направляючі Вставки ISOFIX

21. Точка Кріплення (Автомобільна) ISOFIX

22.  Основа Сидіння

23. Integrated Side Impact Protection

U K

0-25 kg

 ≤18 kgSwan-Fix 
ПОСІБНИК 
КОРИСТУВАЧА

 Положення ЄЕК ООН №R44

Від народження до 7 років

 Дитяче сидіння не слід використовувати у положенні назад на 
сидінні автомобіля з активною подушкою безпеки. Активна подушка безпеки 
призведе до серйозних травм дитини на дитячому сидінні, у положенні назад. 
Дитяче сидіння повинно бути встановлене на сидінні автомобіля без активної 
подушки безпеки або з відключеною подушкою безпеки.

 AVOVA Swan-Fix схвалено для дітей вагою від 0 до 18 кг в 
напрямку назад, та 9-25 кг в напрямку вперед.  

 Використовуйте дитяче сидіння лише у напрямку назад, якщо 
вага вашої дитини менше 9 кг. Коли зріст вашої дитини 9 kg, можете закріпляти її в 
кріслі у напрямку вперед та назад. Коли вага дитини досягає 18 кг, слід 
використовувати дитяче сидіння у напрямку вперед.

Не використовуйте мастила чи не змінюйте ваше крісло Swan-Fix, 
оскільки це може вплинути на функції крісла щодо можливості захисту вашої 
дитини. 

Використовуйте на задньому сидінні: Відсуньте переднє сидіння 
достатньо далеко вперед, щоб ноги дитини не торкалися передньої спинки, 
оскільки це безпечніше.

Жорсткі деталі та пластикові частини Swan-Fix повинні бути 
розміщені та встановлені таким чином, що під час повсякденного користування 
транспортним засобом вони не потрапляли в рухому частину сидіння або у двері 
транспортного засобу.

 Будь ласка, не піддавайте дитяче крісло впливу 
інтенсивних прямих сонячних променів. Під інтенсивним прямим 
сонячним промінням дитяче крісло або деякі частини дитячого крісла 
можуть сильно нагрітися, що може завдати шкоди дитині.
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НЕБЕЗПЕКА  

НЕБЕЗПЕКА  

НЕБЕЗПЕКА  

НЕБЕЗПЕКА  

НЕБЕЗПЕКА  

НЕБЕЗПЕКА  

НЕБЕЗПЕКА  

НЕБЕЗПЕКА  

НЕБЕЗПЕКА  

 Для дітей вагою нижче 18 кг, Swan-Fix можна лише 
встановлювати на автомобільні сидіння з Точками Кріплення ISOFIX. 
Перевірте Список Видів Автомобілів для інформації. 

 Автомобільні сидіння можуть мати зношений вигляд під час 
використання дитячого крісла. Для уникнення цього, слід використовувати 
чохли для автомобільних сидінь.

 Переконайтеся, що всі пасажири проінформовані про те, як 
звільнити вашу дитину у випадку надзвичайної ситуації.

 Переконайтеся, що багаж та інші предмети надійно 
закріплені. Незакріплений багаж може призвести до серйозних травм дітей 
та дорослих у випадку аварії.

НЕБЕЗПЕКА  

НЕБЕЗПЕКА  

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

 Дитяче крісло слід постійно перевіряти для того, щоб 
впевнитися, що всі деталі функціонують правильно та не містять 
пошкоджень.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

НЕБЕЗПЕКА  

5.Рухайте дитяче крісло щільно вперед до 
спинки автомобільного сидіння, на скільки 
це можливо, допоки воно не стане впритул 
до спинки автомобільного сидіння.   

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

НЕБЕЗПЕКА  

 AVOVA радить, що дитячі крісла не слід купувати або 
продавати у стокових магазинах.

НЕБЕЗПЕКА  

НЕБЕЗПЕКА  

НЕБЕЗПЕКА  

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

УВАГА     

 Не використовуйте агресивні засоби для чищення, які 
можуть спричинити пошкодження матеріалів дитячого крісла.

 НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ вдома. Не використовуйте в домашніх 
умовах, крісла повинні використовуватися лише в автомобільному 
транспорті.

 Якщо виникнуть сумніви, зверніться до виробника 
дитячих крісел або роздрібного продавця.

УВАГА     

НЕБЕЗПЕКА   Коли дитина вище 25 кг або плечі дитини перевищують 
найвищу позицію ременя плечового ременя ①, дитина повинна змінити 
сидіння, яке підходить для дітей старшого віку.

 Використовуйте 5-точковий ремінь безпеки для захисту 
вашої дитини, якщо він/вона має вагу менше 15 кг. Використовуйте 3-х 
точковий ремінь безпеки для захисту вашої дитини, якщо він/вона важить 
понад 18 кг.  

 Завжди використовуйте Вкладку для Немовлят ⑭, якщо вага 
дитини менше 13 кг.  

 Завжди використовуйте Опорну ніжку ⑩ для встановлення 
дитячого крісла з Кріпленнями ISOFIX ⑤до досягнення дитиною ваги 15 кг.. 
Опорна ніжка повинна торкатися підлоги транспортного засобу, без 
ввімкнення червоного світла Індикатору опорної ніжки ⑧.

НЕБЕЗПЕКА   Do not use any load bearing contact points other than those 
described in this user manual and marked on the child seat.

AVOVA Swan-Fix – це універсальне дитяче крісло, що 
встановлюється в автомобільних транспортних засобах з 3-х точковим ременем 
безпеки, для дітей вагою від 15 до 25 кг. Для відповідних позицій у вашому 
транспортному засобі, будь ласка, прочитайте інструкцію з експлуатації вашого 
транспортного засобу.

НЕБЕЗПЕКА  AVOVA Swan-Fix – це напів-універсальне дитяче сидіння для 
дітей від народження до 25 кг. Використовуйте при встановленні ISOFIX та 
Опорну Ніжку від народження до 18 кг, або використовуйте ISOFIX та 3-х точковий 
ремінь безпеки від 15 до 25 кг.  Для відповідних позицій у вашому 
транспортному засобі, будь ласка, ознайомтеся з посібником вашого 
транспортного засобу та нашим списком типів транспортних засобів.

 Never leave your child unattended in the child seat.

  Будь ласка,  утилізуйте ваше крісло в разі будь-якого 
транспортного зіткнення та/або сильного поштовху, так як дитяче крісло може бути 
пошкоджене, а пошкодження може бути видно не відразу.

Click!
А. ВСТАНОВЛЕННЯ З ISOFIX ТА ОПОРНОЮ НІЖКОЮ.

AVOVA Swan-Fix має Корпус сидіння, який можна повертати на 360 градусів на 
основі дитячого крісла. Якщо вага вашої дитини менше 9 кг, завжди 
розміщуйте його/її у положенні назад. Коли вага вашої дитини становить від 9 
кг до 18 кг, розміщуйте його/її або у положенні назад або у положенні вперед. 
Коли Вага вашої дитини більше 18 кг, розміщуйте його/її у положенні вперед. 
Дитяче крісло можна повертати в бік (наприклад до дверей автомобіля) для 
легкого доступу, але ніколи не розміщуйте вашу дитину таким способом під 
час поїздки.  

4  ОБЕРТАННЯ ДИТЯЧОГО СИДІННЯ

1. Виконайте крок від 1 до 5 в розділі «Встановлення» Частина А ВСТАНОВЛЕННЯ 
З ISOFIX ТА ОПОРНОЇ НІЖКИ. Не виконуйте крок 6, який додає опорну ніжку. 

Swan-Fix можна встановлювати у положенні вперед використовуючи 3-х 
точковий ремінь, затверджений UNECE Regulation No.16 або іншими. На 
додаток, його можна приєднати до автомобільного сидіння за допомогою 
ISOFIX. Вона затверджена як напів-універсальне дитяче крісло для дітей з 
вагою 15-25  кг та може не підходити до усіх автомобільних сидінь. будь 
ласка, ознайомтеся з посібником вашого транспортного засобу та нашим 
списком типів транспортних засобів.

AVOVA Swan-Fix можна встановити назад або вперед зафіксувавши 
кріплення ISOFIX ⑤ в точки кріплення ISOFIX         та прикріпивши 
Опорну ніжку ⑩ до підлоги транспортного засобу. Вона затверджена 
як напів-універсальне дитяче крісло для дітей з вагою 0-18 кг та може не 
підходити до усіх автомобільних сидінь. будь ласка, ознайомтеся з 
посібником вашого транспортного засобу та нашим списком типів 
транспортних засобів.

2.  Carry out the steps in “Positioning the child” section Part B.

6. Натисніть Кнопку регулювання опорної 
ніжки ⑨ для звільнення опорної ніжки ⑩ 
допоки вона не торкнеться підлоги 

транспортного засобу.А

1. Положення дитячого крісла на 
автомобільному кріслі. Рухайте дитяче крісло 
щільно вперед до спинки автомобільного 
сидіння, на скільки це можливо, допоки воно 
не стане впритул до спинки автомобільного 
сидіння.

2. Виконайте кроки вказані у розділі 
«Положення Дитини» Частина В. 

С. ВСТАНОВЛЕННЯ З 3-Х ТОЧКОВИМ 
РЕМЕНЕМ БЕЗПЕКИ РАЗОМ З ISOFIX 
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 Дитяче крісло завжди повинно бути закріплене, коли 
знаходиться в транспортному засобі, навіть якщо дитина не перевозиться в 
ньому, з використанням Кріплень  ISOFIX        , або з 3-х точковим ременем 
безпеки, якщо не використовується система ISOFIX.
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2 
Дякуємо за вибір AVOVA Swan-Fix для забезпечення безпечної подорожі вашої 
дитини. Крісло було розроблено, протестовано та сертифіковано відповідно 
до вимог ЄЕК ООН R44, Розширена система безпеки для дітей. 

Знак схвалення E (в колі) та номер офіційного затвердження розташовані на 
помаранчевій сертифікованій етикетці (стікер на дитячому кріслі).  Дитяче 
сидіння розраховане на дитину вагою 0-25 кг, приблизно Від народження до 7 
років.  Важливо, щоб ви прочитали цей посібник користувача ДО 
встановлення вашого дитячого крісла. Неправильне встановлення та/або 
неправильне використання крісла може поставити під загрозу життя вашої 
дитини. Цей посібник користувача повинен зберігатися в кишені позаду 
підголівника, щоб користувачі могли використовувати її в будь-який час. 

ВСТУП

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

В посібнику користувача використовуються наступні символи:

НЕБЕЗПЕКА вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не 
уникнути, призведе до серйозних травм та смерті. 

НЕБЕЗПЕКА  

ПОПЕРЕДЖЕННЯ вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її 
не уникнути, призведе до серйозних травм та смерті.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

УВАГА вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, 
призведе до травм легкої або середньої тяжкості.

УВАГА     

ПІДГОТОВКА
3 УСТАНОВКА

Переконайтесь, що сидіння транспортного засобу, на 
якому встановлено дитяче сидіння, знаходиться у вертикальному 
положенні, якщо сидіння транспортного засобу розкладається.

НЕБЕЗПЕКА

1. Закріпіть направляючі вставки ISOFIX        до 
точок кріплення ISOFIX       , що розташовані між 
поверхнею та спинкою автомобільного сидіння. 

Рекомендується використовувати направляючі втулки ISOFIX 
для допомоги у встановленні. Вони допомагають запобігти пошкодженням 
автомобільного сидіння. Якщо автомобільне сидіння можна скласти, витягніть 
направляючі втулки ISOFIX перед цими діями.

УВАГА     

4. Натисніть на одне з кріплень ISOFIX ⑤ для 
з’єднання з точкою кріплення ISOFIX        з 
характерним звуком клацання. Повторіть дію 
для іншого кріплення для з’єднання обох 
кріплень ISOFIX.

Перевірте обидва важелі 
індикатору ISOFIX ⑦, та якщо вони обидва 
показують зелений колір, Кріплення ISOFIX 
успішно закріплено.

НЕБЕЗПЕКА

Опорна ніжка⑩повинна 
щільно прилягати до підлоги транспортного 
засобу, поки Індикатор опорної ніжки⑧ 
перестане показувати червоний колір.

НЕБЕЗПЕКА

Опорна ніжка повинна бути 
міцно притиснута до підлоги транспортного 
засобу, не вільно висіти над підлогою 
транспортного засобу і не торкатися інших 
предметів. Довжина опорної ніжки не 
повинна піднімати дитяче крісло вгору від 
дотику до сидіння автомобіля.

НЕБЕЗПЕКА

21

Будь ласка, перевірте, що 
дитяче крісло надійно зафіксовано, 
спробувавши потягнути його з обох боків.

НЕБЕЗПЕКА

Swan-Fix можна встановлювати у положенні вперед використовуючи 3-х 
точковий ремінь, затверджений UNECE Regulation No.16 або іншими. У 
цьому режимі сидіння можна перевозити дітей вагою 15-25 кг. Відповідно 
з універсальними положеннями посадкових місць в автомобільному 
транспорті. Будь ласка, прочитайте інструкцію з експлуатації вашого 
транспортного засобу.

В. ВСТАНОВЛЕННЯ З 3-Х ТОЧКОВИМ РЕМЕНЕМ ТА ISOFIX 

Відрегулюйте опорну ніжку ⑩ в найкоротше положення, 
щоб не перешкоджати встановленню. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Відрегулюйте опорну ніжку ⑩ в найкоротше положення, 
щоб не перешкоджати встановленню. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Переконайтесь, що Кріплення ISOFIX ⑤ вкладуться 
всередину Крісла в повністю складеному положенні.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  
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3. Зніміть накриття підголівника        .

4. Розтібніть 5-точковий ремінь. Зніміть нагрудні 

накладкита②проміжні накладки        .

5.  Потім зніміть чохол з корпусу дитячого крісла.

Для встановлення чохла назад, виконайте дії у зворотному порядку. 

ПЕРЕОБЛАДНАННЯ 5-ТОЧКОВОГО РЕМЕНЮ БЕЗПЕКИ.

Встановіть ремені у зворотному порядку. У разі питань, зв’яжіться з AVOVA для 

допомоги. 

НЯТТЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЧОХЛА ДЛЯ СИДІННЯ

1. Розмістіть 3-х Точковий Ремінь Безпеки 
транспортного засобу навпроти дитини, потім 
застібніть пряжку поясу одним кліком.     

2. Розмістіть плечову частину ременю 
безпеки та частину поперекового ременю 
безпеки, з боку 3-х Точкового Ременю 
поясної пряжки, в Направляючу Поясного 
Ременю Безпеки ④. 6. Нарешті потягніть накладки для грудей 

повністю вниз. 

1. Посадіть вашу дитину в дитяче сидіння.

2. Якщо дитяче крісло використовується в 
положенні вперед, підголівник повинен 
бути відрегульований таким чином, щоб 
плечові ремінці 5-точкового ременя були 
на тій же висоті або трохи вище плечей 
дитини.

8 ВИДАЛЕННЯ ТА ПЕРЕОБЛАДНАННЯ 
5-ТОЧКОВОГО РЕМЕНЯ БЕЗПЕКИ.

БЕЗПЕКА ВАШОЇ ДИТИНИ

1.Посадіть вашу дитину в дитяче сидіння.

Натисніть на кнопку регулювання повороту 
⑪ для звільнення корпусу дитячого крісла із 
заблокованої позиції.  Тепер ви можете 
обертати корпус дитячого крісла. Корпус 
дитячого крісла має два положення, вперед 
та назад. Коли Корпус дитячого крісла 
розміщується до положення блокування, 
воно буде автоматично заблоковане з 
характерним звуком клацання. Корпус 
дитячого крісла має два проміжних 
положення фіксування (розблокування), щоб 
дитину можна було легко вийняти або 
посадити на сидіння.

AVOVA Swan-Fix має 3 положення нахилу у 
напрямку вперед та 3 положення нахилу у 
напрямку назад. Для регулювання 
положення нахилу, натисніть Кнопку 
регулювання нахилу       та посуньте 
Корпус дитячого крісланатискаючи та 
тягнучи його вперед та назад до Корпусу 
дитячого крісла.

Ви можете зняти покриття та прати його час від часу. Будь ласка, для цього 
використовуйте м’які миючі засоби в програмі делікатного прання в пральній 
машині (30⁰C). Будь ласка ознайомтеся з інформацією щодо прання на етикетці 
покриття. Пластикові деталі можна очистити розчином м’якого мила з водою.

6  ВИКОРИСТАННЯ ВКЛАДКИ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ

Якщо Направляюча Плечового Ременю приховується за 
Спинкою дитячого сидіння , відрегулюйте Підголівник вгору, щоб витягнути 
його. Не забудьте відрегулювати Підголівник назад, на правильну висоту.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

Завжди використовуйте Вкладку 
для Немовлят ⑭, коли вага 
дитини нижче 13 кг. 

2.Тягніть та тримайте Кільце Регулювання 

Підголівника ⑯ для вивільнення підголівника. 

Потягніть кільце вгору, щоб підняти Підголівник ⑮ 

у вищі положення. Тримайте кільце та натисніть на 

Підголівник, щоб опустити його у нижчі положення. 

Коли Підголівник знаходиться у бажаній позиції, 

відпустіть кільце для фіксування Підголівника.

РЕГУЛЮЙТЕ ПІДГОЛІВНИК ПЕРЕД РОЗМІЩЕННЯМ 
ВАШОЇ ДИТИНИ 

1. Поверніть дитяче сидіння у напрямку 
назад.

2.  Натисніть червону кнопку на пряжці 
ременю безпеки ③ та відстібніть ремінь 
безпеки.  

3. Відкрийте накладки для грудей②. 
Від’єднайте Накладки для Грудей від 
ременю.

6. Сховайте плечові ремені в задній частині 

чохла для сидіння. Та сховайте ремені 

Накладок для грудей в кишеню позаду 

чохла Підголівника. 

7. Залиште Накладки для Грудей, клиновий 

ремінь, 5-Точкову Пряжку Ременя Безпеки 

та паховий ремінь. Тепер ремені безпеки 

знято.Ви можете повернути чохол для 

сидіння.

1. Відрегулюйте дитяче крісло в положення 
вперед, Корпус дитячого крісла у 
вертикальне положення та Підголівник у 
найвище положення.

2. Зніміть Вставку для немовлят ⑭.

ВІДРЕГУЛЮЙТЕ ПІДГОЛІВНИК ПЕРЕД ФІКСУВАННЯМ ВАШОЇ 
ДИТИНИ.
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послабте 5-точковий ремінь перед регулюванням Підголівника.УВАГА     

Переконайтесь, що Кріплення для Грудей, кріплення зі 
з’єднувальною перетинкою, накладка у вигляді клину, 5-Точковий Ремінь 
Безпеки та паховий ремінь заховані, та інші частини ременя надійно 
зберігаються, відповідно до інструкцій у Розділі 8.

УВАГА     

Якщо дитяче крісло 
використовується в положенні вперед, 
підголівник повинен бути відрегульований 
таким чином, щоб плечові ремінці 
5-точкового ременя були на тій же висоті 
або трохи вище плечей дитини.

НЕБЕЗПЕКА

Якщо дитяче крісло 
використовується в положенні назад, 
підголівник повинен бути відрегульований 
таким чином, щоб плечові ремінці 
5-точкового ременя були на тій же висоті 
або трохи нижче плечей дитини.

НЕБЕЗПЕКА

Спробуйте обернути дитяче крісло без зняття блокування 
перед кожною поїздкою, щоб переконатися, що вона заблоковане.

НЕБЕЗПЕКА

Не рухайтесь з місця, коли дитяче сидіння не зафіксовано 
ні в напрямку назад, ні вперед. Бічне положення заборонене під час руху 
автомобілю.

НЕБЕЗПЕКА

Використовуйте лише 
вертикальне положення у напрямі вперед, 
коли пристібаєте вашу дитину 3-х 
точковим ременем безпеки.  

НЕБЕЗПЕКА

5 РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОЛІВНИКА ТА 
ШИРИНИ СИДІННЯ

7 ПОЛОЖЕННЯ ДИТИНИ
А. ЗАХИСТ ВАШОЇ ДИТИНИ 5-ТОЧКОВИМ РЕМЕНЕМ БЕЗПЕКИ

1. Утримуйте Кнопку Регулювання Ременів 
⑬ та потягніть плечові ремені на себе 
наскільки можливо. Переконайтеся, що ви 
витягнули плечові ремені з  нагрудників       
як показано на малюнку.

2. Натисніть червону кнопку на 
5-точковому Ремені Безпеки ③, щоб їх 
розстібнути.

4. Потягніть обидва плечових ремені щоб 
затягнути подовжені ремені.

3. Посадіть вашу дитину в дитяче сидіння. 
Покладіть плечові ремені на плечі вашої 
дитини та з’єднайте язички фіксатора разом. 
Зафіксуйте язички до корпусу пряжки до 
клацання. Коли пряжка застібнута, 
загориться зелений індикатор.

Перевірте, що поперекові 
ремені розміщуються низько, для надійного 
фіксування тазу дитини.

НЕБЕЗПЕКА

5.  Потягніть за 5-точковий регулятор ременя 
безпеки ⑫ поки ремінь надійно не зафіксує 
вашу дитину.

Будь ласка, після 
затягнення перевірте, що жоден з ременів 
не перекрутився. 

НЕБЕЗПЕКА

B. ЗАХИСТ ВАШОЇ ДИТИНИ 3-ТОЧКОВИМ РЕМЕНЕМ БЕЗПЕКИ

3. Розмістіть частину поперекового ременю 
безпеки з іншого боку спинки дитячого 
сидіння в іншу Направляючу Поясного 
Ременю Безпеки. 

Частина поясного ременю 
безпеки повинні лежати якомога нижче тазу 
дитини з обох боків для забезпечення 
кращого захисту. 

НЕБЕЗПЕКА

4. Прокладіть частину ділянки плечового 
ременю в Направляючу Плечового Ременю 
①,  поки він повністю не розміститься в 
Направляючому Плечового Ременю, та він не 
повинен бути перекрученим. 

НЕБЕЗПЕКА Перевірте, що 3-х Точковий 
Ремінь Безпеки проходить навколо кута 
комірникової зони, а не навколо його/її 
шиї.   

5.  Потягніть за частину плечового ременю, 
який перетинає тіло дитини, для уникнення 
послаблення від ділянки плечового ременю. 
Потім потягніть частину 3-х Точкового Ременю 
Безпеки над дитячим сидінням для уникнення 
вищевказаного послаблення.   

ПІСЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ВАШОЇ ДИТИНИ, БУДЬ ЛАСКА 
ПЕРЕВІРТЕ ПЕРЕД ПОЇЗДКОЮ:

НЕБЕЗПЕКА  

1.  Ділянка плечового ременю проходить в Направляючу Плечового Ременю  з 
обох боків спинки сидіння .  

2. Плечова частина ременю безпеки проходить в Направляючу Плечового 
Ременю  збоку пряжки 3-х Точкового Ременю Безпеки та Направляючу 
плечового Ременю  з іншого боку. 

3. 3-х Точковий Ремінь Безпеки затягнутий та не перекручений. 3-х Точковий 
Ремінь Безпеки не повинен розміщуватись в Направляючу Плечового Ременю. 

4. Витягніть та зніміть накладку у вигляді 
клину       . Встановіть Пряжку 5-Точкового 
Ременю Безпеки ③ через отвір у покритті.

5. Зніміть Пряжку 5-Точкового Ременю 
Безпеки через паховий ремінь з боку 
отвору у вигляді літери H у дитячому 
сидінні.  

9 ПЕРЕМІЩЕННЯ З ISOFIX
1. Натисніть Важіль Індикатору ISOFIX ⑦ з 
нижнього кінця та натисніть Кнопку з 
Фіксацією ISOFIX ⑥ для звільнення Кріплення 
ISOFIX ⑤. Цю дію слід виконати для обох 
Кріплень ISOFIX. Тепер ви можете дістати 
дитяче крісло з вашого транспортного засобу. 

2.  Зберігайте Кріплення ISOFIX засунувши їх 
назад в Корпус дитячого крісла       .

10 ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дитяче крісло не слід використовувати без чохла для 
сидіння AVOVA. Покриття є частиною безпеки та може бути замінено лише 
на інше оригінальне покриття AVOVA.

НЕБЕЗПЕКА 

1. 1.Гарантія для AVOVA Swan-Fix становить 2 роки з моменту покупки нового 
оригінального крісла. Використання продукту повинно відбуватися відповідно цьому 
посібнику. Будь-яке пошкодження заподіяне діями, не передбаченими у цьому 
посібнику, призведе до скасування гарантії.  

3. Заборонено використовувати послуги сторонніх осіб для обслуговування, ремонту чи 
модифікації, інакше ви скасовуєте гарантію.  Завжди звертайтесь до представників 
компанії AVOVA за консультацією.

2. Будь ласка, зберігайте ваш доказ здійснення покупки належним чином у випадку 
гарантійної претензії. 

ГАРАНТІЯ11 

У випадку виникнення будь-яких додаткових питань стосовно використання 
дитячих крісел, звертайтеся до нас:
AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Germany
T:+49 731 379941-0
info@avova-childcare.com 
www.avova-childcare.com

УТИЛІЗАЦІЯ12 
У випадку необхідності утилізації дитячого крісла,  зверніться до місцевих 
правил утилізації сміття. Якщо у вас є додаткові запитання, зверніться до 
управління комунальними відходами чи адміністрації вашого міста.
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