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Інструкція з 
експлуатації

Ми раді, що наше дитяче сидіння 
VERSAFIX може супроводжувати 
вашу дитину у безпеці протягом її 
нового періоду життя.
Щоб Ваша дитина могла бути 
правильно захищеною, дитяче 
сидіння VERSAFIX повинно 
беззаперечно використовуватися 
і встановлюватися у 
відповідності з інструкціями, що 

ς 

ης.
η, 
Οδηγίες χρήσης
Χαιρόμαστε που το VERSAFIX θα 
συνοδέψει με ασφάλεια το παιδί σα
σε ένα νέο κεφάλαιο της ζωής του.
Για να μπορέσετε να 
προστατεύσετε σωστά το παιδί 
σας, πρέπει το VERSAFIX να 
συναρμολογηθεί και να 
χρησιμοποιηθεί ακριβώς όπως 
περιγράφεται στις οδηγίες χρήσ
Αν έχετε απορίες ως προς τη χρήσ
απευθυνθείτε σε εμάς.

Руководство по 
эксплуатации
Мы счастливы, что наше сиденье 
VERSAFIX сможет стать надежным 
спутником Вашего ребенка на 
первых месяцах его жизни.
Для надлежащей защиты 
ребенка, это VERSAFIX должно 
быть установлено, а затем 
эксплуатироваться, только в 
полном соответствии с 
настоящей инструкцией.

VERSAFIX
приведені нжче.
Якщо у вас виникли додаткові 
питання щодо використання, 
зверніться до нас.

дитяче сидіння BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.
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2. Використання у 
транспортному засобі

VERSAFIX дозволяється 
встановлювати за допомогою 
трьох різних типів установки:

• із кріпленням ISOFIX

• із кріпленням ISOFIX і анкерним 
кріпленням TopTether* (універсал)

• без кріплення ISOFIX (універсал) 

2.1 із кріпленням 
ISOFIX

Важливо:
Кріплення із обладнанням ISOFIX 
потребує специфічного дозволу 
для транспортного засобу. Будь-
ласка обов'язково дотримуйтесь 
типового переліку автомобілів, 
який наведено тут. Він постійно 
доповнюється. На вимогу ми із 
задоволенням вишлемо вам 
актуальний типовий перелік.  Або 
зайдть на нашу домашню сторінку:
www.britax.eu / www.roemer.eu

у напрямку руху так

на сидінні з:
точками кріплення ISOFIX 
(між поверхнею сидіння і 
спинкою) 

так
πρόσφατη λίστα μοντέλων. Μπορ
επίσης να ρίξετε μια ματιά στην 
ιστοσελίδα μας:
www.britax.eu / www.roemer.eu.

με κατεύθυνση προς τα 
εμπρός να

επάνω στα καθίσματα με:
σημεία στερέωσης ISOFIX 
(ανάμεσα στην επιφάνεια και 
στην πλάτη του καθίσματος) 

να

Вам самый актуальный выпуск списка 
типов. Или просьба ознакомиться с 
ним на нашей фирменной странице в 
Интернете: www.britax.eu / 
www.roemer.eu

по направлению движения да

на сиденьях посредством:
точек крепления ISOFIX 
(между поверхностью 
сиденья и спинкой) 

да
2. Χρήση σε όχημα

Το VERSAFIX διατίθεται σε τρεις
διαφορετικούς τύπους εφαρμογή

• με σύστημα στερέωσης ISOFIX

• με σύστημα ISOFIX και αγκίστρω
TopTether (μπορεί να προσαρμοσ
σε όλα τα οχήματα - universal)

• χωρίς σύστημα στερέωσης ISOF
(μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα

2. Использование в 
автомобиле

Сиденье VERSAFIX допущено к 
использованию с тремя 
различными типами монтажа:
• с креплением ISOFIX

• с креплением ISOFIX и 
фиксатором TopTether* 
(универсально)

• без крепления ISOFIX 
οχήματα - universal)

2.1 με σύστημα 
στερέωσης ISOFIX

Σημαντικό:
Η χρήση του συστήματος ΙSOFIX
προϋποθέτει ότι το συγκεκριμένο 
όχημα υποστηρίζει αυτό το σύστημ
Παρακαλούμε ελέγξτε οπωσδήποτε
παρεχόμενη λίστα τύπων οχημάτ
Η λίστα αυτή ενημερώνεται συνεχώ
Εάν μας το ζητήσετε, μπορούμε να 
στείλουμε ευχαρίστως την πιο 

ε

(универсально)

2.1 с креплением 
ISOFIX

Важное указание:
крепление посредством ISOFIX 
нуждается в наличии допуска, 
учитывающего специфику 
автомобиля. Просьба обязательно 
учитывать в этой связи приложенный 
список типов автомобилей. Этот 
список непрерывно пополняется. При 
необходимости мы охотно вышлем 



2.2 із кріпленням 
ISOFIX і 
анкерним 
кріпленням 
TopTether* 
(універсал) 

Важливо:
Кріплення із обладнанням ISOFIX і 
анкерним кріпленням TopTether* 
відповідає нормам ECE R 44/04 для 
усіх транспортних засобів, які  
устатковані анкерними системами 
кріплення ISOFIX і  TopTether. Будь-
ласка перевірте у посібнику до 
транспортного засобу, чи дозволені 
сидіння із кріпленням ISOFIX для 
класу по розміру B1 і дитяче 
сидіння-з ваговим класом 9 -18 кг. .

*Анкерне кріплення TopTether = ремінь 
безпеки у якості додаткового кріплення 
(не є серійним виробництвом; також є у якості 
післяпродажний аксесуар)

у напрямку руху так

на сидінні з:
Точки кріплення ISOFIX 
(між поверхнею сидіння і 
спинкою) і точками 
анкерного кріплення 
TopTether (або у просторі 
між спинкою заднього 
сидіння і заднім склом 
кузова, або на підлогу, або 
позаду спинки)

так

λα τα 
l)

τρωση 

για όλα 
λισμένα 

ό το 
α το 
ήματός 
έτηση 
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 και 

ίσχυσης 
άς, αλλά 
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на сиденьях посредством:
точек крепления ISOFIX 
(между поверхностью 
сиденья и спинкой) и точек 
жесткого крепления 
TopTether (на поверхности 
между спинкой заднего 
сиденья и задним стеклом 
кузова или на полу или за 
спинкой)

да

επάνω στα καθίσματα με:
Σημεία στερέωσης ISOFIX 
(μεταξύ της επιφάνειας και 
της πλάτης καθίσματος) και 
σημεία αγκίστρωσης 
TopTether (στην 
προστατευτική θήκη ή στο 
δάπεδο του οχήματος ή πίσω 
από την πλάτη του 
καθίσματος)
2.2 с креплением 
ISOFIX и 
фиксатором 
TopTether* 
(универсально)

Важное указание:
Согласно ECE R 44/04 крепление 
детских сидений при помощи 
анкерного крепления ISOFIX и 
TopTether* разрешено для всех 
автомобилей, оснащенных 

2.2 με σύστημα 
ISOFIX και 
αγκίστρωση 
TopTether* 
(μπορεί να 
προσαρμοστεί σε ό
οχήματα - universa

Σημαντικό:
Το σύστημα ISOFIX και η αγκίσ
TopTether* είναι εγκεκριμένα, 
σύμφωνα με το ECE R 44/04, 
τα οχήματα τα οποία είναι εξοπ
με ISOFIX και συστήματα 
αγκίστρωσης TopTether. 
системами анкерного крепления 

ISOFIX и TopTether. Прочитайте в 
своем автомобильном справочнике 
информацию о сиденьях, которые 
допущены для детских сидений 
категории величины B1  и  
весовой  категории 9-18 кг

                                                                           
*TopTether = ремень для дополнительного 
крепления (не входит в серийное 
оснащение; поставляется также как деталь 
для дополнительного оснащения)

по направлению движения да

Παρακαλούμε ενημερωθείτε απ
εγχειρίδιο του οχήματός σας γι
ποια καθίσματα (θέσεις) του οχ
σας είναι κατάλληλα για τοποθ
παιδικών καθισμάτων κατηγορ
ύψους και βάρους ISOFIX Β1
κατηγορία βάρους 9-18 κιλά.

*TopTether = Zώνη επιπρόσθετης εν
(δεν περιλαμβάνεται στα μοντέλα σειρ
διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα)

με κατεύθυνση προς τα 
εμπρός



2.3 без кріплення 
ISOFIX 
(універсал)

1) схвалено тільки відповідно до норм ECE R 16 
(або аналогічних норм), напр. помітне тавро на 
етикетці  "E", "e" у колі на ремені безпеки.
2) Дозволено використання лише у 
транспортних засобах із сидіннями у 
зворотному напрямку до руху (напр., у фургоні, 
мініавтобусі) і також, якщо місце дозволено для 
використання дорослими.  Сидіння не повинно 
бути у зоні дії повітряної подушки безпеки.
3) За наявності повітряної подушки безпеки: 
відсуньте подалі назад сидіння транспортного 
засобу, у разі необхідності дотримуйтесь 
приміток, що даються у посібнику до 
транспортного засобу.
4) Використання дозволене, якщо є лише 3-
точковий ремінь безпеки.

5) Використання 2-точкового ременя 
безпеки значно підвищує ризик 
травмування вашої дитини у разі аварії.

Дотримуйтеся основних вказівок 
щодо використання дитячих 
автомобільних крісел, що 
знаходяться в в інструції з 
експлуатації транспортним засобом, 
зокрема в автомобілях із подушкою 
безпеки.

у напрямку руху так

у напрямку, протилежному до 
напрямку руху

ні 2)

з ременем безпеки із 
кріпленням у 2 точках

ні 5)

з ременем безпеки із 
кріпленням у 3 точках  1)

так

на сидінні поряд із сидінням 
водія

так 
3)

на крайньому задньому сидінні так

на середньому задньому 
сидінні

ні 4)

τα 

CE 

ω 

ς 

ς 
ος 
βάστε 
.
νη 3 

άνει 
μού 

α 

ι

ι 2)

ι 5)

)

)

Просьба соблюдать приведенные в 
руководстве пользования 
автомобиля общие указания по 
использованию детских 
автомобильных сидений, в 
особенности также в сочетании с 
надувными подушками 
безопасности.

на сидении пассажира рядом с 
водителем да 3)

на задних сиденьях по краям да

на заднем сидении в середине нет 4)

Παρακαλούμε να προσέξετε στο 
εγχειρίδιο οχήματος τις γενικές 
οδηγίες χρήσης των παιδικών 
καθισμάτων αυτοκινήτου, ιδιαίτερ
σε σχέση με τους αερόσακους.

με ζώνη 3 σημείων 1) ναι

στη θέση του συνοδηγού ναι 3

στα πλευρικά πίσω καθίσματα ναι

στο μεσαίο πίσω κάθισμα όχι 4
2.3 без крепления 
ISOFIX 
(универсально)

1) Разрешено только согласно ECE R 16 (или 
аналогичной норме), что, например, можно 
распознать по подтверждающей  проведение 
испытаний этикетке с обведенными кружком 
буквами "E", "e" на ремне.
2) Использование допускается только на 
сидении автомобиля, обращенном назад 
(например, автофургон/микроавтобус), которое 
допущено также к перевозке взрослых. На 
сиденье не должна оказывать 
непосредственного воздействия надувная 
подушка безопасности.
3) При наличии передней надувной подушки 

2.3 χωρίς σύστημα 
στερέωσης 
ISOFIX (μπορεί να 
προσαρμοστεί σε όλα 
οχήματα - universal)

1) μόνο όσα έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το E
R 16 (ή παρόμοιο πρότυπο), π.χ. η ετικέτα 
ελέγχου να φέρει τα αναγνωριστικά “E”, “e” 
εντός ενός κύκλου στην περιοχή της ζώνης
2) Η χρήση επιτρέπεται μόνο σε κάθισμα 
οχήματος που είναι στραμμένο προς τα πίσ
(π.χ. φορτηγάκι βαν, μικρό λεωφορείο), το 
οποίο χρησιμοποιείται και για τη μεταφορά 
ενηλίκων. ∆εν πρέπει να υπάρχει αερόσακο
που να ενεργοποιείται άμεσα στο κάθισμα.
безопасности: отодвинуть сиденье автомобиля 
далеко назад, соблюдая при необходимости 
указание, приведенное в руководстве 
пользователя автомобиля.
4) Использование возможно, если есть 3-
точечный ремень.

5) Использование 2-точечного ремня 
существенно повышает риск для 
Вашего ребенка получить травму при 
несчастном случае.

по направлению движения да

против направления движения нет 2)

с 2-точечным ремнем нет 5)

с 3-точечным ремнем  1) да

3) σε περίπτωση που υπάρχει μπροστινό
αερόσακος: Σπρώξτε τη θέση του οχήματ
μακριά προς τα πίσω και, αν χρειαστεί, δια
την υπόδειξη στο εγχειρίδιο του οχήματος
4) Η χρήση είναι εφικτή, όταν υπάρχει ζώ
σημείων.

5) Η χρήση ζώνης 2 σημείων αυξ
σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισ
του παιδιού σας σε περίπτωση 
ατυχήματος.

με κατεύθυνση προς τα 
εμπρός

να

με κατεύθυνση προς τα πίσω όχ

με ζώνη 2 σημείων όχ



3. Встановлення і зняття 
із транспортного 
засобу

3.1 із кріпленням 
ISOFIX

Після регулювання 
плечового ременя безпеки (див. 
4.1) встановіть дитяче 
автомобільне сидіння із 
кріпленням ISOFIX, наступним 
чином:
1. Підготуйте кріплення ISOFIX 
 Замкніть обидві ввідні підтримки* 

1 на обох пунктах кріплення 
ISOFIX 28 сидіння транспортного 
засобу (між поверхнею сидіння і 
спинкою). Проріз повинен 
вказувати вверх.

 За допомогою ручки 2 витягайте 
обидва пази кріплення 3 доки 
вони будуть тягнуться.

Натисніть з обох сторін зелену 
запобіжну кнопку 5 і червону 
кнопку деблокування 6, що 
знаходяться одна проти одної і  
захисний паз кріплення 33 .

* Ввідні підтримки полегшують встановлення 
із кріпленням ISOFIX і запобігають нанесення 
шкоди оббивці чохла. Вони повинні бути 
видаленні, якщо не використовуються і 
пильно зберігатися . У транспортних засобах 
з відкдними спинками ввідні підтримки 
повинні бути зняті перед відкиданням спинки. 
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стопорящую кнопку 5 и красную 
деблокирующую кнопку 6 и 
удалить защитное приспособление 
фиксирующих кронштейнов 33.

* Вспомогательные устройства для вставки 
облегчают монтаж с креплением ISOFIX и 
предупреждают повреждения чехла сиденья. 
Если они не используются, их следует 
удалить и аккуратно сохранить. В 
автомобилях с откидываемой спинкой 
сидений необходимо удалить 
вспомогательные устройства для вставки 
перед тем, как откидывать спинку.

πλευρές το πράσινο κουμπί 
ασφαλείας 5 και το κόκκινο κ
απασφάλισης 6 και αφαιρέστ
προστατευτικό για τους βραχ
ασφαλείας 33.

* Οι βοηθητικές υποδοχές διευκολύνουν
εγκατάσταση του συστήματος ISOFIX κ
εμποδίζουν τις βλάβες στο κάθισμα. Αν
κάθισμα δε χρησιμοποιείται, πρέπει να 
αφαιρέσετε και να τις φυλάξετε με προσ
οχήματα με δυνατότητα διπλώματος της
του καθίσματος, οι βοηθητικές υποδοχέ
να αφαιρούνται πριν το διπλώσετε.
3. Монтаж и демонтаж в 
автомобиле

3.1 с креплением 
ISOFIX

После адаптации плечевых 
ремней безопасности (см. 4.1) 
закрепить детское автомобильное 
сиденье при помощи ISOFIX 
следующим образом:
1. Подготовка ISOFIX
 Закрепить защелками-клипсами 
оба вспомогательных устройства 

3. Εγκατάσταση και 
αποσυναρμολόγηση
όχημα

3.1 με σύστημα 
στερέωσης ISOFIX

Μετά την προσαρμογή των 
ζωνών για τους ώμους (βλέπε
τοποθετήστε το παιδικό κάθισ
αυτοκινήτου με ISOFIX, όπως
περιγράφεται παρακάτω:
1. Προετοιμάστε το ISOFIX
 Τοποθετήστε και τις δύο βοηθ
υποδοχές* 1 στα δύο σημεία 
для вставки * 1 на обеих точках 
крепления ISOFIX 28 сиденья 
автомобиля (между поверхностью 
сиденья и спинкой). Выемка 
должна быть обращена кверху.

Вытащить оба стопорных рычага 
3 до упора при помощи зеленой 
ручки 2.

С обеих сторон сдавить вместе 

στερέωσης ISOFIX 28 του 
καθίσματος του οχήματος (αν
στην επιφάνεια και στην πλάτ
καθίσματος). Η εσοχή πρέπει
δείχνει προς τα πάνω.

 Τραβήξτε προς τα έξω με την
πράσινη λαβή 2 και τους δύο 
βραχίονες ασφαλείας 3 μέχρι
να ασφαλίσουν.

Πιέστε μεταξύ τους και στις δύ



У більшості випадків порушення 
функціонування відбувається через 
забруднення ввідних підтримок і гаків. 
сунення неполадок може бути ліквідоване 
внаслідок ліквідації цього забруднення.

Натисніть на обох запірних 
пристроях ISOFIX 3 зелену кнопку 
безпеки 5 й червону кнопку 
звільнення 6, розташовані 
навпроти одна одної.
Порада! Таким чином обидва 
гаки запірних пристроїв ISOFIX 4 
відкриті й готові до експлуатації.

Обидва пази кріплення 3 
розташовані прямо перед обома 
ввідними підтримки 1 .

2. Закріплення кріплення 
ISOFIX 
Штовхайте обидва запірні 
пристрої ISOFIX 3 у вставні 
пластини, 1, доки запірні пристрої 
ISOFIXне будуть 3 вставлені по 
обидва боки. ПРОЛУНАЄ ЗВУК 
КЛАЦАННЯ
Увага! По обидві сторони має 
бути видно зелену кнопку 
безпеки 5 .
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фиксаторы ISOFIX 
зафиксировались 3 с обеих 
сторон. "ЩЕЛК!"
Внимание! С обеих сторон 
теперь должна быть видна 
зеленная кнопка 
предохранения 5.

ISOFIX 3 κλειδώσουν και στις
πλευρές. "ΚΛΙΚ!"
Προσοχή! Και στις δύο πλευρ
πρέπει τώρα να φαίνεται μόνο
πράσινο κουμπί ασφάλισης 5.
Возникающие сбои функций обусловлены 
большей частью загрязнениями во 
вспомогательных устройствах для вставки и 
на крючках. Восстановить функции можно за 
счет устранения этих загрязнений.

На обоих консольных фиксаторах 
ISOFIX 3 нажмите на зеленную 
кнопку предохранения 5 и на 
красную кнопку освобождения 6 
навстречу друг другу.
Полезный совет! В результате 
этого оба крючка консольного 
фиксатора ISOFIX 4 будут 

Βλάβες στη λειτουργία που τυχόν εμφανι
οφείλονται τις περισσότερες φορές σε 
ακαθαρσίες που έχουν μαζευτεί στις βοηθ
υποδοχές και στα άγκιστρα. Η κανονική 
λειτουργία μπορεί να επανέλθει αν 
απομακρύνετε αυτές τις ακαθαρσίες.

Πιέστε μεταξύ τους και στους δ
βραχίονες στερέωσης ISOFIX 
πράσινο κουμπί ασφάλισης 5 κ
κόκκινο κουμπί απασφάλισης 
Συμβουλή! Έτσι μπορείτε να 
βεβαιωθείτε, ότι και οι δύο γάν
των βραχίονων στερέωσης 
ISOFIX 4 είναι ανοιχτοί και έτο
για τοποθέτηση.
открыты и подготовлены для 

дальнейшего использования.

 Установить оба стопорных рычага 
3 непосредственно перед обоими 
вспомогательными устройствами 
для ввода 1.

2. Фиксация ISOFIX 
защелкой
Вставьте оба консольных 
фиксатора ISOFIX 3 в приемные 
приспособления 1 так, чтобы 

 Τοποθετήστε και τους δύο 
βραχίονες ασφαλείας 3 μπροσ
ακριβώς από τις δύο βοηθητικ
υποδοχές 1.

2. Ασφαλίστε το ISOFIX
 Σπρώξτε και τους δύο 
βραχίονες στερέωσης 
ISOFIX 3 στους οδηγούς 1, έω
ότου οι βραχίονες στερέωσης 



Відсуньте дитяче автомобільне 
сидіння міцно і рівномірно 
натискаючи з обох боків на 
спинку.

Перевірте чи міцно встановлене 
місце потягнувши з обох боків.
Попередження! Тепер з обох 
боків повинна бути видна зелена 
запобіжна кнопка 5.

Лист перевірки 
правильності 
встановлення

Перевірте безпеку Вашої 
дитини, щоб...

• дитяче сидіння було міцно 
встановлено у транспортний 
засіб.

• чашоподібне сидінняз обох 
сторінзакріплюється у пази 
кріплення ISOFIX.

Зняття
Щоб послабити кріплення 

ISOFIX натисніть на зелену 
запобіжну кнопку 5 і на червону 
кнопку деблокування 6, що 
знаходяться одна проти одної, 
спочатку з одного боку, а потім з 
іншого боку. Пази кріплення 3 
послаблюється.
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ISOFIX с обеих сторон.

Демонтаж
Для того чтобы ослабить 
крепление ISOFIX, 
сдавить вместе зеленую 
фиксирующую головку 5 и 
красную деблокирующую головку 
6 сначала с одной, а затем с 
другой стороны. Стопорные 
рычаги 3 выходят из фиксации.

 Για να απασφαλίσετε το 
σύστημα ISOFIX, πιέστε 
μεταξύ τους το πράσινο κου
ασφαλείας 5 και το κόκκινο κ
απασφάλισης 6, πρώτα από
πλευρά και μετά από την άλ
βραχίονες ασφαλείας 3 
απελευθερώνονται.
Передвинуть детское 
автомобильное сиденье по 
направлению к спинке, надавив 
на него энергично и равномерно  
с обеих сторон.

Проверить прочность посадки, 
потянув за сиденье с обеих 
сторон.
Внимание! С обеих сторон теперь 
должна быть видна зеленная 

 Σπρώξτε το παιδικό κάθισμα τ
αυτοκινήτου με σταθερή και 
ισόποση άσκηση πίεσης και σ
δύο πλευρές με κατεύθυνση τη
πλάτη του καθίσματος.

Ελέγξτε τη σταθερότητα της θέ
τραβώντας και από τις δύο 
πλευρές.
Προσοχή! Και στις δύο πλευρ
πρέπει να φαίνεται το πράσινο
кнопка предохранения 5.

Контрольный список для 
проверки надлежащего 
проведения монтажа

В интересах безопасности 
Вашего ребенка проверьте, 
чтобы...

• детское сиденье было прочно 
смонтировано в автомобиле.

• чашеобразное сиденье было 
зафиксировано стопорными 
рычагами в защелке крепления 

κουμπί ασφαλείας 5.

Λίστα ελέγχων για σωστή 
εγκατάσταση

Για την ασφάλεια του 
παιδιού σας, σιγουρευτε

• το παιδικό κάθισμα είναι 
εγκατεστημένο σταθερά στο

• το κάλυμμα της θέσης είναι 
ασφαλισμένο με τους βραχίο
ασφαλείας στη στερέωση IS
και στις δύο πλευρές.

Αφαίρεση



3.2 із кріпленням 
ISOFIX і анкерним 
кріпленням 
TopTether 
(універсал)

Перевага анкерного 
кріпленняTopTether
Дитяче сидіння VERSAFIX виконане із 
анкерним кріпленням TopTether 
дозволяє встановити додаткове 
з'єднання між дитячим сидінням із 
кріпленням ISOFIX і сидінням 
транспортного асобу. Завдяки цьому 
можна ще більше знизити ризик 
травмування. 
Тому дитяче сидіння VERSAFIX може 
використовуватися без спеціального 
дозволу до транспортного засобу, в 
усіх видах транспортного засобу із 
системою кріпленням ISOFIX і 
анкерного кріплення TopTether . 
Додержуйтесь приміток, що 
приводяться у посібнику до вашого 
транспортного засобу.
Анкерне кріпленняTopTether 
знаходиться у кармані, вгору позаду 
дитячого сидіння VERSAFIX. Якщо Ви 
придбали дитяче сидінняVERSAFIX 
без анкерного кріпленняTopTether Ви 
можете його доукомплектувати. 
Необхідні комплектуючі Ви можете 
знайти у спеціалізованих магазинах.
Анкерне кріплення TopTether у 
транспортному засобі:
Якщо Ваш транспортний засіб 
оснащений металевим анкерним 
кріпленням TopTether, розміщується 
воно у наступних положеннях:
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• на поверхности между спинкой 
заднего сиденья и задним 
стеклом кузова,

• на полу,
• за спинкой. 

αγοράσει είναι χωρίς TopTether, μπο
να το προμηθευτείτε ως πρόσθετο 
εξάρτημα. Μπορείτε να προμηθευτεί
απαραίτητα για εσάς αξεσουάρ από
κάποιο εξειδικευμένο κατάστημα.
Αγκίστρωση TopTether στο όχημ
Αν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο 
μια μεταλλική αγκίστρωση TopTethe
αυτή βρίσκεται σε μια από τις παρακ
θέσεις:
• στην προστατευτική θήκη
• στο δάπεδο του οχήματος
дополнительное стабилизирующее 
соединение между детским 

Ремень TopTether находится в 
матерчатой сумке на верхней 

3.2 с креплением 
ISOFIX и 
фиксатором 
TopTether 
(универсально)

Преимущества использования 
фиксатора TopTether
Исполнение VERSAFIX с 
фиксатором TopTether обеспечивает 

3.2 με σύστημα ISOFIX 
και αγκίστρωση 
TopTether (μπορεί 
να προσαρμοστεί 
σε όλα τα οχήματα - 
universal)

Πλεονεκτήματα χρήσης του ΤopTeth
Το μοντέλο VERSAFIX με ΤopTether 
επιτρέπει μια επιπρόσθετη 
σταθεροποιητική σύνδεση μεταξύ του
παιδικού καθίσματος που είναι 
στερεωμένο με το σύστημα ISOFIX κα
сидением, закрепленным при 
помощи ISOFIX, и сидением 
автомобиля. Благодаря этому 
возможно в еще большей степени 
снизить опасность травматизма.
В связи с этим модель VERSAFIX 
может использоваться без допуска 
для определенных типов 
автомобилей, т.е. со всеми 
автомобилями, оснащенными 
системами анкерного крепления 
ISOFIX и TopTether. Для этой цели 
следуйте указаниям, содержащимся 
в Вашем автомобильном 
руководстве.

кромке обратной стороны 
чашеобразного сидения VERSAFIX. 
Если Вы приобрели VERSAFIX без 
ремня TopTether, Вы можете 
дооснастить им  сиденье 
впоследствии. Необходимые 
принадлежности предлагаются в 
Вашем специализированном 
магазине.

Важное указание:
Если Ваш автомобиль оборудован 
металлическим фиксатором 
TopTether, то он находится в одном 
из следующих мест:

του καθίσματος του οχήματος. Με αυτ
τον τρόπο ο κίνδυνος τραυματισμού 
μειώνεται ακόμα περισσότερο. 
Το VERSAFIX μπορεί επομένως να 
χρησιμοποιηθεί και σε όλα τα οχήματα
σύστημα ISOFIX και σύστημα 
αγκίστρωσης TopTether, χωρίς να 
υπάρχει έγκριση για τον συγκεκριμένο
τύπο οχήματος. Σχετικά, ανατρέξτε στ
οδηγίες στο εγχειρίδιο του οχήματός σ
Το TopTether βρίσκεται σε μια 
υφασμάτινη θήκη, στο άνω άκρο της 
πίσω πλευράς του καθίσματος του 
VERSAFIX. Αν το VERSAFIX που έχε

ρ



• у просторі між спинкою заднього 
сидіння заднім склом кузова

• на підлозі
• позаду спинки 
Додержуйтесь приміток, що 
приводяться у посібнику до вашого 
транспортного засобу. У жодному разі 
не можна амостійно вносити зміни до 
Вашого транспортного засобу (напр., 
свердлити, загвинчувати або 
встановлювати нше анкерне 
кріплення). Ніколи не встановлюйте 
анкерного кріпленняTopTether у місце, 
яке не рекомендується виробником 
транспортного засобу. Якщо анкерне 
кріпленняTopTether послаблюється при 
аварії, виникає ризик тілесних 
пошкоджень для пасажирів.
Після регулювання плечового 
ременя безпеки (див. 4.1) закріпіть 
дитяче автомобільне сидіння із 
кріпленням ISOFIX і анкерним 
кріпленняTopTether:
1. Підготуйте кріплення 
ISOFIX 
 Замкніть обидві ввідні 
підтримки* 1 на обох пунктах 
кріплення ISOFIX 28 сидіння 
транспортного засобу (між 
поверхнею сидіння і спинкою). 
Проріз повинен вказувати вверх.

* Ввідні підтримки полегшують встановлення із 
кріпленням ISOFIX і запобігають нанесення 
шкоди оббивці чохла. Вони повинні бути 
видаленні, якщо не використовуються і пильно 
зберігатися . У транспортних засобах з 
відкдними спинками ввідні підтримки повинні 
бути зняті перед відкиданням спинки. 
У більшості випадків порушення 
функціонування відбувається через 
забруднення ввідних підтримок і гаків. сунення 
неполадок може бути ліквідоване внаслідок 
ліквідації цього забруднення.
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* Οι βοηθητικές υποδοχές διευκολύνου
εγκατάσταση του συστήματος ISOFIX
εμποδίζουν τις βλάβες στο κάθισμα. Α
κάθισμα δε χρησιμοποιείται, πρέπει να
αφαιρέσετε και να τις φυλάξετε με προ
οχήματα με δυνατότητα διπλώματος τη
του καθίσματος, οι βοηθητικές υποδοχ
να αφαιρούνται πριν το διπλώσετε.
Βλάβες στη λειτουργία που τυχόν εμφ
οφείλονται τις περισσότερες φορές σε
ακαθαρσίες που έχουν μαζευτεί στις β
υποδοχές και στα άγκιστρα. Η κανονικ
λειτουργία μπορεί να επανέλθει αν 
απομακρύνετε αυτές τις ακαθαρσίες.

сиденья и спинкой). Выемка 
должна быть обращена кверху.

* Вспомогательные устройства для вставки 
облегчают монтаж с креплением ISOFIX и 
предупреждают повреждения чехла сиденья. 
Если они не используются, их следует удалить 
и аккуратно сохранить. В автомобилях с 
откидываемой спинкой сидений необходимо 
удалить вспомогательные устройства для 
вставки перед тем, как откидывать спинку.
Возникающие сбои функций обусловлены 
большей частью загрязнениями во 
• πίσω από τη πλάτη του καθίσματο
Σχετικά, ανατρέξτε στις οδηγίες στο 
εγχειρίδιο του οχήματός σας. ∆ε πρέπ
σε καμία περίπτωση να επιφέρετε οι 
ίδιοι αλλαγές στο όχημά σας (π.χ. 
χρησιμοποιώντας τρυπάνι, βίδες ή 
τοποθετώντας μια άλλη αγκίστρωση).
Μη τοποθετείτε ποτέ το TopTether σε
θέση που δεν προτείνεται από την 
κατασκευάστρια εταιρεία του οχήματο
Εάν, σε περίπτωση ατυχήματος, το 
TopTether απασφαλίσει, τότε υπάρχε
κίνδυνος τραυματισμού για τους 
επιβάτες του οχήματος.
Μετά την προσαρμογή των ζωνών

Соблюдайте в этой связи указания, 
приведенные в руководстве 
пользователя Вашего автомобиля. 
Строго запрещается самому 
вносить изменения в Ваш 
автомобиль (например, 
просверливая отверстия, ввинчивая 
винты или путем размещения 
фиксатора иным образом). Никогда 
не закрепляйте фиксатор TopTether 
в месте, которое не рекомендовано 
изготовителем автомобиля. Если 
ремень TopTether отсоединится в 
результате несчастного случая, 
пассажирам автомобиля грозит 
για τους ώμους (βλέπε 4.1), 
τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα
αυτοκινήτου με σύστημα ISOFIX
ΤopTether, όπως περιγράφεται 
παρακάτω:
1. Προετοιμάστε το ISOFIX
 Τοποθετήστε και τις δύο 
βοηθητικές υποδοχές* 1 στα 
δύο σημεία στερέωσης ISOFIX 28
καθίσματος του οχήματος (ανάμεσ
στην επιφάνεια και στην πλάτη 
καθίσματος). Η εσοχή πρέπει να 
δείχνει προς τα πάνω.

опасность травматизма.
После адаптации плечевых 
ремней безопасности (см. 4.1) 
закрепить детское автомобильное 
сиденье при помощи крепления 
ISOFIX и фиксатора TopTether 
следующим образом:
1. Подготовка ISOFIX
 Закрепить защелками-
клипсами оба 
вспомогательных устройства для 
вставки * 1 на обеих точках 
крепления ISOFIX 28 сиденья 
автомобиля (между поверхностью 



 За допомогою ручки 2 витягайте 
обидва пази кріплення 3 доки 
вони будуть тягнуться.

Натисніть з обох сторін зелену 
запобіжну кнопку 5 і червону 
кнопку деблокування 6, що 
знаходяться одна проти одної і  
захисний паз кріплення 33.

Натисніть на обох запірних 
пристроях ISOFIX 3 зелену кнопку 
безпеки 5 й червону кнопку 
звільнення 6, розташовані 
навпроти одна одної.
Порада! Таким чином обидва 
гаки запірних пристроїв ISOFIX 4 
відкриті й готові до експлуатації.

Обидва пази кріплення 3 
розташовані прямо перед обома 
ввідними підтримки 1.
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 Установить оба стопорных рычага 
3 непосредственно перед обоими 
вспомогательными устройствами 
для ввода 1.

 Τοποθετήστε και τους δύο 
βραχίονες ασφαλείας 3 μπροσ
ακριβώς από τις δύο βοηθητικ
υποδοχές 1.
вспомогательных устройствах для вставки и на 
крючках. Восстановить функции можно за счет 
устранения этих загрязнений.

Вытащить оба стопорных рычага 
3 до упора при помощи зеленой 
ручки 2.

С обеих сторон сдавить вместе 
стопорящую кнопку 5 и красную 
деблокирующую кнопку 6 и 
удалить защитное 
приспособление фиксирующих 

 Τραβήξτε προς τα έξω με την 
πράσινη λαβή 2 και τους δύο 
βραχίονες ασφαλείας 3 μέχρι α
να ασφαλίσουν.

Πιέστε μεταξύ τους και στις δύ
πλευρές το πράσινο κουμπί 
ασφαλείας 5 και το κόκκινο κου
απασφάλισης 6 και αφαιρέστε
προστατευτικό για τους βραχίο
кронштейнов 33.

На обоих консольных фиксаторах 
ISOFIX 3 нажмите на зеленную 
кнопку предохранения 5 и на 
красную кнопку освобождения 6 
навстречу друг другу.
Полезный совет! В результате 
этого оба крючка консольного 
фиксатора ISOFIX 4 будут 
открыты и подготовлены для 
дальнейшего использования.

ασφαλείας 33.

Πιέστε μεταξύ τους και στους δ
βραχίονες στερέωσης ISOFIX 
πράσινο κουμπί ασφάλισης 5 κ
κόκκινο κουμπί απασφάλισης 
Συμβουλή! Έτσι μπορείτε να 
βεβαιωθείτε, ότι και οι δύο γάν
των βραχίονων στερέωσης 
ISOFIX 4 είναι ανοιχτοί και έτο
για τοποθέτηση.



2. Підготуйте анкерне 
кріплення TopTether
 Тепер витягніть анкерне 
кріпленняTopTether  26 із карману.

Витягніть металеву застібку 27 з 
ременя безпеки 26 і витягніть 
ремінь безпеки з карабіну 24 до V-
видної форми.

Встановіть підголівник 
транспортного засобу 34 вверх.

Протягніть анкерне 
кріпленняTopTether 26 справа і 
зліва від підголівника 
транспортного засобу 34.

3. Закріплення кріплення 
ISOFIX 
Штовхайте обидва запірні 
пристрої ISOFIX 3 у вставні 
пластини, 1, доки запірні пристрої 
ISOFIXне будуть 3 вставлені по 
обидва боки. ПРОЛУНАЄ ЗВУК 
КЛАЦАННЯ
Увага! По обидві сторони має 
бути видно зелену кнопку 
безпеки 5 .
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зафиксировались 3 с обеих 
сторон. "ЩЕЛК!"
Внимание! С обеих сторон 
теперь должна быть видна 
зеленная кнопка 
предохранения 5.

βραχίονες στερέωσης ISOF
κλειδώσουν και στις δύο πλ
"ΚΛΙΚ!"
Προσοχή! Και στις δύο πλε
πρέπει τώρα να φαίνεται μό
πράσινο κουμπί ασφάλισης
2. Подготовка TopTether 
 Теперь вынуть TopTether 
из матерчатой сумки.

Отжать металлический язычок 27 
в сторону от ремня 26 и вытащить 
ремень за крюк-карабин 24 так, 
чтобы получилась V-образная 
форма.

 Установите подголовник 34 вверх.

Проведите TopTether 26 слева и 
справа от подголовника 34.

2. Προετοιμάστε το TopTether
Βγάλτε τώρα το TopTether 
από την υφασμάτινη θήκη.

Πιέστε το μεταλλικό γλωσσίδι
να βγει από τη ζώνη 26 και σπ
τη ζώνη στο καραμπίνερ 24 μ
σχηματιστεί ένα σχήμα V.

Ανεβάστε το προσκέφαλο το
καθίσματος του οχήματος 34

Περάστε το TopTether 26 αρ
και δεξιά στο προσκέφαλο τ
3. Фиксация ISOFIX 
защелкой
Вставьте оба консольных 
фиксатора ISOFIX 3 в приемные 
приспособления 1 так, чтобы 
фиксаторы ISOFIX 

καθίσματος 34.

3. Ασφαλίστε το ISOFIX

 Σπρώξτε και τους δύο 
βραχίονες στερέωσης ISOF
στους οδηγούς 1, έως ότου 



Відсуньте дитяче автомобільне 
сидіння міцно і рівномірно 
натискаючи з обох боків на 
спинку. 

Перевірте чи міцно встановлене 
місце потягнувши з обох боків. 
Попередження! Тепер з обох 
боків повинна бути видна зелена 
запобіжна кнопка 5.

4. Встановітьанкерне 
кріплення TopTether
 Зачипіть карабін 24 за 
відповідні анкерні точки (у 
просторі між спинкою заднього 
сидіння заднім склом кузова, на 
підлозі або пзаду спинки).

Натягніть ремінь безпеки 26 
анкерного кріпленняTopTether 
доки не буде видною зелений 
індикатор натягнення 35 і анкерне 
кріпленняTopTether не буде 
натягнене.
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заднего сиденья и задним стеклом 
кузова, на полу или за спинкой).

Натяните пристяжной ремень 26 
крепления TopTether так, чтобы 
была видна зеленая индикация 
натяжения 35 и крепление 
TopTether прилегало плотно.

πίσω από την πλάτη του 
καθίσματος).

 Τεντώστε τη ζώνη 26 του TopT
μέχρι να εμφανιστεί η πράσινη
ένδειξη αντίστασης 35 και το 
TopTether να εφαρμόζει τεντω
Передвинуть детское 
автомобильное сиденье по 
направлению к спинке, надавив 
на него энергично и равномерно с 
обеих сторон. 

Проверить прочность посадки, 

 Σπρώξτε το παιδικό κάθισμα τ
αυτοκινήτου με σταθερή και 
ισόποση άσκηση πίεσης και σ
δύο πλευρές με κατεύθυνση τη
πλάτη του καθίσματος. 

Ελέγξτε τη σταθερότητα της θέ

потянув за сиденье с обеих 
сторон.
Внимание! С обеих сторон 
теперь должна быть видна 
зеленая кнопка предохранения 5.

4. Закрепить TopTether 
Подвесить крюк-карабин 

24 за соответствующую 
точку крепления фиксатора (на 
поверхности между спинкой 

τραβώντας και από τις δύο 
πλευρές. 
Προσοχή! Και στις δύο πλευρ
πρέπει να φαίνεται το πράσινο
κουμπί ασφαλείας 5.

4. Στερεώστε το TopTether
Κρεμάστε το καραμπίνερ 

24 στο κατάλληλο σημείο 
αγκίστρωσης (στην προστατευ
θήκη, στο δάπεδο του οχήματο



Лист перевірки правильності 
встановлення

Перевірте безпеку Вашої 
дитини, щоб...

• дитяче сидіння було міцно 
встановлено у 
транспортний засіб.

• чашоподібне сидінняз 
обох 
сторінзакріплюється у 
пази кріплення ISOFIX.

• анкерне кріпленняTopTether було 
натягнуто над спинкою 
автомобільного сидіння.

Зняття
Щоб послабити кріплення 

ISOFIX натисніть на 
зелену запобіжну кнопку 
5 і на червону кнопку 
деблокування 6, що знаходяться 
одна проти одної, спочатку з 
одного боку, а потім з іншого боку. 
Пази кріплення 3 послаблюються. 

Щоб послабити анкерне 
кріплення TopTethe 
послабте спочатку ремінь 
безпеки  26, витягнувши металеву 
застібку 27 механізму настройки. 
Потім витягніть карабін 24 із точки 
анкерного кріплення.

ιδιού 
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фиксатор TopTether, 
сначала ослабить 
натяжение ремня 26, приподняв 
металлический язычок 27 
регулятора. Затем вывести крюк-
карабин 24 из точки крепления 
фиксатора.

αγκίστρωση TopTether, 
χαλαρώστε πρώτα τη ζώνη 
26, σηκώνοντας το μεταλλικό 
γλωσσίδιο 27 του συστήματος
ρύθμισης. Έπειτα βγάλτε το 
καραμπίνερ 24 από το σημείο
αγκίστρωσης.
Контрольный список для 
проверки надлежащего 
проведения монтажа

В интересах безопасности 
Вашего ребенка проверьте, 
чтобы...

• детское сиденье было 
прочно смонтировано в 
автомобиле.

•  чашеобразное сиденье 
было зафиксировано 
стопорными рычагами в защелке 
крепления ISOFIX с обеих 
сторон.

Λίστα ελέγχων για σωστή 
εγκατάσταση

Για την ασφάλεια του πα
σας, σιγουρευτείτε ότι...

• το παιδικό κάθισμα είναι 
εγκατεστημένο σταθερά στο
όχημα.

• το κάλυμμα της θέσης είναι 
ασφαλισμένο με τους 
βραχίονες ασφαλείας στη 
στερέωση ISOFIX και στις 
δύο πλευρές.

• το TopTether είναι τεντωμέν
πάνω στη πλάτη του καθίσμ
• ремень TopTether был туго натянут 
на спинке сиденья автомобиля.

Демонтаж
Для того чтобы ослабить 
крепление ISOFIX, 
сдавить вместе зеленую 
фиксирующую головку 5 и 
красную деблокирующую головку 
6 сначала с одной, а затем с 
другой стороны. Стопорные 
рычаги 3 выходят из фиксации.

Для того чтобы ослабить 

του οχήματος.

Αποσυναρμολόγηση
 Για να απασφαλίσετε το 
σύστημα ISOFIX, πιέστε 
μεταξύ τους το πράσινο 
κουμπί ασφαλείας 5 και το κόκ
κουμπί απασφάλισης 6, πρώτα
τη μια πλευρά και μετά από τη
άλλη. Οι βραχίονες ασφαλείας
ανοίγουν.

 Για να απασφαλίσετε την 



3.3 без кріплення 
ISOFIX 
(універсал) 

Після регулювання плечового 
ременя безпеки (див. 4.1) 
встановіть дитяче автомобільне 
сидіння із 3-точковим 
танспортним ременем безпеки, 
наступним чином: 
Повністю натисніть на зелену 
ручку ISOFIX 2 пазів кріплення 
ISOFIX 3 у нижній частині сидіння.

 Замкніть запобіжник* 33 на пазах 
кріплення 3.

* Запобіжник 33 захищає пази кріплення 
ISOFIX 3, коли вони не використовуються. 
Крім того це додатково захищає атомобільне 
сидіння, коли дитяче автомобільне крісло 
кріпиться 3-точковим ременем безпеки.

Витягніть ремінь безпеки і 
протягніть через напрямну 
ременя безпеки 7.

α τα 

ν 
4.1), 
 
είας 
ς 

λείας 
ό 2 
 του 

 για 
 

ς 

τεύει 
ταν σε 

 και 
γούς 
Вытащить ремень и провести его 
через направляющие ремня 7.

 Τραβήξτε τη ζώνη προς τα έξω
περάστε τη μέσα από τους οδη
της ζώνης 7.
3.3 без крепления 
ISOFIX 
(универсально)

После адаптации плечевых 
ремней безопасности (см. 4.1) 
закрепить детское 
автомобильное сиденье 
следующим образом при помощи 
3-точечного ремня безопасности 
автомобиля:
Полностью вставить 
фиксирующие кронштейны 

3.3 χωρίς σύστημα 
στερέωσης 
ISOFIX (μπορεί να 
προσαρμοστεί σε όλ
οχήματα - universal)

Μετά από την προσαρμογή τω
ζωνών για τους ώμους (βλέπε 
στερεώστε το παιδικό κάθισμα
αυτοκινήτου με τη ζώνη ασφαλ
οχήματος τριών σημείων, όπω
περιγράφεται παρακάτω:
 Σπρώξτε τους βραχίονες ασφα
ISOFIX 3 на зеленой ручке 2 в 
нижнюю часть сиденья.

 Закрепить защелкой защитное 
приспособление фиксирующих 
кронштейнов* 33 на 
фиксирующих кронштейнах 3.

*Защитное приспособление фиксирующих 
кронштейнов 33 защищает фиксирующие 
кронштейны ISOFIX 3, если они не 
используются.  Дополнительно оно оберегает 
сиденьяв автомобиле, если десткое 
автомобильное сиденье закрепляется 3-
точечным ремнем.

ISOFIX 3 με τον πράσινο μοχλ
μέχρι το τέλος στο κάτω μέρος
καθίσματος.

 Τοποθετήστε το προστατευτικό
τους βραχίονες ασφαλείας* 33
στους βραχίονες ασφαλείας 3.

*Το προστατευτικό για τους βραχίονες 
ασφαλείας 33 προστατεύει τους βραχίονε
ασφαλείας ISOFIX 3, όταν αυτοί δε 
χρησιμοποιούνται. Επιπρόσθετα, προστα
και καλύπτει τις θέσεις του αυτοκινήτου, ό
αυτές στερεώνεται το παιδικό κάθισμα 
αυτοκινήτου με τη ζώνη 3 σημείων.



 Закріпіть застібку в замку ременя 
безпеки.

 Тепер, на протилежній стороні 
автомобільного замку ременя 
безпеки, поверніть затискний 
важіль 8 униз і встановіть 
діагональний ремінь безпеки у 
клему ременя безпеки 9.

Навантажте дитяче автомобільне 
сидіння за допомогою своєї ваги 
тіла (станьте колінами на 
сидіння). Одночасно сильно 
потягніть за діагональний ремінь 
безпеки, щоб натягнути ремінь 
безпеки (утримуйте натягнення) і 
поерніть затискний важіль 8 
вверх, доки він не потрапить до 
пазу.

Щоб підтягнути ще, при закритій 
клемі ременя безпеки 9, потягніть 
за діагональний ремінь безпеки.
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диагональный ремень при 
закрытом положении зажима 
ремня 9.

ζώνης 9 κλειστό.
 Зафиксировать язычок замка в 
защелке замка ремня.

 Теперь повернуть вниз зажимный 
рычаг 8 со стороны, 
расположенной напротив замка 

Ασφαλίστε το γλωσσίδιο 
κουμπώματος στο κούμπωμ
ζώνης.

Μετακινήστε τώρα προς τα 
τον μοχλό συγκράτησης 8 π
πλευρά απέναντι από το κού
ремня автомобиля, и вставить 
диагональный ремень в зажим 
ремня 9.

Нагрузить детское 
автомобильное сиденье весом 
тела (надавив коленом на 
сиденье). Одновременно сильно 
потянуть за диагональный 
ремень, чтобы туго натянуть его 
(удерживая натяжение), и 
повернуть зажимный рычаг 8 
вверх до тех пор, пока он не 
зафиксируется в защелке.

Для подтягивания потянуть за 

της ζώνης του αυτοκινήτου κ
εφαρμόστε τη διαγώνια ζών
σφιγκτήρα της ζώνης 9.

Ασκήστε πίεση στο παιδικό κ
με το βάρος του σώματος σ
πόδια του καθίσματος). 
Ταυτόχρονα τραβήξτε με δύ
τη διαγώνια ζώνη για να τεν
ζώνη (κρατήστε αντίσταση) 
μετακινήστε τον μοχλό 
συγκράτησης 8 προς τα πάν
μέχρι να ασφαλίσει.

 Για να την τεντώσετε ξανά, τρ
τη διαγώνια ζώνη, με τον σφ



Лист перевірки 
правильності
 встановлення

Перевірте безпеку Вашої 
дитини, щоб...

• дитяче сидіння було міцно 
встановлено у 
транспортному засобі.

• автомобільний ремінь безпеки 
міцно  був натягнутим і не 
перекручувався. 

• застібка і замок автомобільного 
ременя безпеки розташовані  не 
у напрямному ремені дитячого 
сидіння.

• діагональний ремінь безпеки був 
закріпленийлише за допомогою 
автомобільного замка ременя 
безпеки, що розташований 
навпроти клеми ременя безпеки.

Зняття
При знятті дитячого 
сидіння спочатку 
відкрийте замок ременя безпеки, 
а потім витягніть діагональний 
ремінь безпеки  із клеми ременя 
безпеки короткими поштовхами 9.

 Завдяки руху у зворотному 
напрямку внутрішній затискач 
ременя безпеки послаблюється і 
тепер затискний ваіль 8 легко 
відкривається.
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α 
διαγώνια ζώνη από τον σφιγκτ
της ζώνης 9, αφήνοντάς την πρ
να μαζέψει λίγο.

Με αυτήν την αντίστροφη κίνη
μηχανισμός συγκράτησης της 
ζώνης, ο οποίος βρίσκεται στο
εσωτερικό του καθίσματος, 
απενεργοποιείται και ο μοχλός
συγκράτησης 8 μπορεί τώρα ν
ανοιχτεί εύκολα.

зажима замка 9.

 За счет этого встречного 
движения ослабляется 
расположенный внутри фиксатор 
зажима ремня, и теперь можно 
легко раскрыть зажимный 
рычаг 8.
Λίστα ελέγχων για σωστή
 εγκατάσταση

Για την ασφάλεια του 
παιδιού σας, σιγουρευτείτε

• το παιδικό κάθισμα είναι 
εγκατεστημένο σταθερά στο όχ

• η ζώνη του αυτοκινήτου είναι 
τεντωμένη καλά και όχι 
συνεστραμμένη. 

• τα γλωσσίδια και το κούμπωμα
ζώνης δεν βρίσκονται στους 
οδηγούς της ζώνης του παιδικ

Контрольный список для 
проверки надлежащего 
проведения монтажа

В интересах безопасности 
Вашего ребенка проверьте, 
чтобы...

• детское сиденье было прочно 
смонтировано в автомобиле.

• ремень автомобиля был туго 
натянут и не был перекручен. 

• язычок замка и замок ремня 
автомобиля не находились в 
καθίσματος.
• η διαγώνια ζώνη συγκρατείται 
από το κούμπωμα της ζώνης 
συγκράτησης που βρίσκεται 
απέναντι από το κούμπωμα τη
ζώνης του αυτοκινήτου.

Αφαίρεση
 Για να 
αποσυναρμολογήσετε το 
παιδικό κάθισμα ανοίξτε πρώτα
κούμπωμα της ζώνης του 
αυτοκινήτου και κατόπιν βγάλτε

направляющих ремня детского 
сиденья.

• диагональный ремень был зажат 
только зажимом замка, 
расположенным напротив замка 
ремня автомобиля.

Демонтаж
Проводя демонтаж 
детского сиденья сначала 
открыть замок ремня автомобиля, 
а затем вытащить коротким 
рывком диагональный ремень из 



4. Захистіть дитину

4.1 Регулювання 
плечового ременя 
безпеки

Перед тим, як встановити дитяче 
автомобільне сидіння в 
транспортний засіб, будь-ласка 
перевірте, чи висота плечового 
ременя безпеки для Вашої дитини 
правильно встановлена. 
Посадіть Вашу дитину у сидіння.

• Плечові ремені безпеки 10 
повинні проходитина одній 
висоті або трошки вище плечей 
дитини. 

• Плечові ремені безпеки 10 не 
повинніпроходити позаду спини 
дитини, на висоті вух або вище.

Плечові ремені безпеки повинні 
регулюватися наступним чином:
Послабте ремені наскільки це 
можливо (див. 4,2).

Натисніть позаду чашоподібного 
сидіння на кнопку механізму 
настройки висоти ременя безпеки 
14 і потягніть механізм настройки 
висоти ременя безпеки 14 вперед.

 Тягнучи механізм настройки 
висоти ременя безпеки 14 
виберіть і встановіть правильну 
висоту плечового ременя 
безпеки.
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πλευρά του καθίσματος και τ
το σύστημα ρύθμισης του ύψ
ζώνης 14 προς τα εμπρός.

Επιλέξτε το σωστό ύψος της
ρύθμισης της ζώνης 14 
μετατοπίζοντάς την και ασφα
την.

стороне чашеобразного сиденья 
и откинуть вперед регулятор 
высоты ремней 14.

Перемещая регулятор высоты 
ремней 14, выбрать правильную 
высоту плечевых ремней и 
зафиксировать защелкой.
4. Ασφάλεια του παιδ

4.1 Προσαρμογή των ζ
για τους ώμους

Πριν τοποθετήσετε το παιδικ
κάθισμα αυτοκινήτου στο όχ
σιγουρευτείτε ότι το ύψος τω
ζωνών για τους ώμους είναι 
κατάλληλο για το παιδί σας. 
το διαπιστώσετε, βάλτε το π
σας να καθίσει στο κάθισμα.

• Οι ζώνες για τους ώμους 10
να βρίσκονται στο ίδιο ύψος

4. Фиксация ребенка

4.1 Адаптация плечевых 
ремней

Прежде чем монтировать детское 
автомобильное сиденье в 
автомобиле, просьба проверить, 
настроена ли высота плечевых 
ремней надлежащим образом для 
Вашего ребенка. Для этого 
посадите Вашего ребенка на 
сиденье.
• Плечеваые ремни 10 должны 
располагаться на той же высоте 
πιο πάνω από τους ώμου
παιδιού. 

• Οι ζώνες για τους ώμους 10
πρέπει να περνάνε πίσω α
πλάτη του παιδιού, στο ύψ
αυτιών του ή από πιο πάνω

Οι ζώνες αυτές προσαρμόζο
σύμφωνα με τις ακόλουθες ο
Χαλαρώστε τις ζώνες όσο 
περισσότερο γίνεται. (βλέπε

Πατήστε το πλήκτρο ρύθμιση
ύψους της ζώνης 14 στην πί

или несколько выше плечей 
ребенка. 

• Плечеваые ремни 10 не должны 
располагаться за спиной 
ребенка, на уровне ушей или 
выше.

Плечевые ремни адаптируются 
следующим образом:
 как можно больше ослабить 
ремни (см. 4.2).

Нажать кнопку регулятора 
высоты ремней 14 на обратной 



4.2 Послаблення ременів 
безпеки

Натисніть пальцем однієї руки на 
кнопку настройки 15, одночасно 
іншою рукою потягніть обидва 
плечові ременя безпеки10 
вперед. (Не тягніть за м'яку 
плечову  оббивку 11.)

4.3 Натягування ременів
Потягніть за кінець ременя 
безпеки 16 . Не тягніть униз або 
вгору, а лише прямо вперед .

4.4 Пристібніть дитину
Відрийте замок ременя безпеки 

17 дитячого автомобільного 
сидіння натиснувши на червону 
кнопку.

Послабити ремені безпеки (див. 
4.2)
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4.4 Εφαρμογή στο παιδ
Ανοίξτε το κούμπωμα της ζών
του παιδικού καθίσματος του 
αυτοκινήτου πιέζοντας το κόκκ
πλήκτρο.

Χαλαρώστε τις ζώνες (βλ. 4.2)

4.4 Пристегивание ребенка
Открыть замок ремня 17 детского 
автомобильного сиденья, нажав 
на красную кнопку 18.

Ослабить ремни (см. 4.2).
4.2  Χαλάρωση των ζων
Πιέστε με το δάχτυλο του ενός
χεριού το πλήκτρο ρύθμισης 1
με το άλλο χέρι τραβήξτε 
ταυτόχρονα προς τα εμπρός κ
δύο ζώνες για τους ώμους 10. 
τραβάτε τις ζώνες από τις βάτε
ώμων 11.)

4.2 Ослабить ремни
Нажать пальцами одной руки на 
регулировочную кнопку 15, а 
другой рукой одновременно 
потянуть оба плечевых ремня 10 
на себя. (Не тянуть за подкладку 
для плеч 11.)
4.3 Σφίξιμο της ζώνης
 Τραβήξτε από το άκρο των ζω

16. Μην τις τραβήξετε προς τα
πάνω ή προς τα κάτω, αλλά σ
ευθεία και προς τα εμπρός.

4.3 Туго натянуть ремни
Потянуть за конец ремня 16. Не 
тянуть вверх или вниз, а только 
прямо вперед на себя.



 Зачіпіть застібки 19 зліва і справа 
у гумовий затискач 29 (є не на 
усіх чохлах) на чохлі.

Пересуньте пахову м'яку оббивку 
21 і замок ременя безпеки 17 
вперед.

Посадіть дитину у дитяче 
автомобільне сидіння.

Витягніть застібки 19 зліва і 
справа із гумового затискача 29 
на чохлі.

Протягніть плечові ремені 
безпеки 10 через плечі дитини. 
(Не перекрутіть ремені безпеки 
при цьому.)

 З'єднайте обидві застібки 19...

 ...і введіть в паз замка ременя 
безпеки 17 щоб почути чітко 
("Клацання").

Натягніть ремінь безпеки (див. 
4.3), щоб він щільно приліг до тіла 
дитини.
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рамка ремня 17 так, чтобы это 
было слышно ("звук щелчка").

Натягивать ремни до тех пор (см. 
4.3), пока они не будут плотно 
прилегать к телу ребенка.

ζώνης 17 μέχρι να ακουστεί
χαρακτηριστικός θόρυβος ("

 Τεντώστε τις ζώνες τόσο (βλ
4.3), ώστε αυτές να εφαρμό
σφιχτά στο σώμα του παιδιο
Подвесить язычки замка 19 слева 
и справа за резиновые петли 29 в 
чехле (имеются не во всех 
чехлах).

Перекинуть вперед подкладку 
для паха 21 и замок ремня 17.

Посадить ребенка на детское 
автомобильное сиденье.

Вывести язычки замка 19 слева и 
справа из резиновых петлей 29 в 
чехле.

Κρεμάστε στο κάλυμμα τα 
γλωσσίδια των κουμπωμάτω
αριστερά και δεξιά στις ελασ
θηλιές 29 (δεν διατίθενται σε
καλύμματα.)

Φέρτε το μαξιλάρι του καβάλ
και το κούμπωμα της ζώνης
προς τα μπροστά.

 Τοποθετήστε το παιδί στο π
κάθισμα.

 Ξεκρεμάστε τα γλωσσίδια 
κουμπωμάτων 19 αριστερά 
δεξιά από τις ελαστικές θηλι
στο κάλυμμα.
Проложить плечевые ремни 10 
через плечи ребенка. (При этом 
не перекручивать ремни.)

Состыковать оба язычка 
замка 19...

 ... и зафиксировать в защелке 

 Τοποθετήστε τις ζώνες για τ
ώμους 10 πάνω από τους ώ
του παιδιού. (Φροντίστε να μ
συστραφούν οι ζώνες.)

Ενώστε τα δύο γλωσσίδια το
κουμπώματος 19…

…και ασφαλίστε στο κούμπω



4.5 Функціонування замку 
ременя безпеки

Від роботи замків ременів 
безпеки значною мірою залежить 
безпека вашої дитини. 
Несправність замків ременів 
безпеки може виникнути в 
основному внаслідок їхньої 
забрудненості:
Порушення функціонування
• Під час натискання червоної 
кнопки застібки ременів безпеки 
повільно виштовхуються.

• Застібки ременів безпеки не 
фіксуються, а виштовхуються.

• Застібки ременів безпеки 
фіксуються без характерного 
звуку клацання.

• Важко встромити застібку (опір).
• Замок ременя безпеки 
відкривається лише у випадку 
застосування фізичної сили.

Допоміжні міри
1. Зніміть паховий ремінь
безпеки 20
 Відкрийте замок ременя безпеки 17 
натиснувши на червону кнопку 18.
Послабити ремені безпеки (див. 
4.2). 
Відкрийте і розкрийте застібку 
липучку на паховій м'якій оббивці 
21.
встановіть чашоподібне сидіння у 
лежаче положення (див. 6).
Візміть металеву пластину і 
встановіть її під чашоподібне 
сидіння, з якою встановлюється 
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πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο 18
Χαλαρώστε τις ζώνες (βλ. 4.2). 
Ανοίξτε και τραβήξτε το αυτοκόλλ
φερμουάρ (σκρατς) που βρίσκετα
στο μαξιλαράκι του καβάλου 21.
Βάλτε το κάθισμα σε θέση ανάκλι
(ύπνου) (βλέπε 6.).
Βάλτε το χέρι σας κάτω από το 
κάθισμα της θέσης και πιάστε τη 
μεταλλική πλάκα με την οποία είν
στερεωμένη η ζώνη του καβάλου
στο κάθισμα.

красную кнопку 18.
Ослабить ремни (см. 4.2).
Открыть затвор-липучку на 
подкладке для паха 21 и 
высвободить его.
Привести чашеобразное сиденье в 
лежачее положение (см. 6).
Просунуть руку под чашеобразное 
сиденье и схватиться за 
металлическую пластину, которой 
крепится к чашеобразному 
сиденью ремень для паха 20.
Протащить в положении на ребро 
4.5 Λειτουργία του 
κουμπώματος της ζών

Η λειτουργία του κουμπώματος 
ζώνης συμβάλλει σημαντικά στη
ασφάλεια. Βλάβες στη λειτουργία
που τυχόν εμφανιστούν στο 
κούμπωμα της ζώνης οφείλονται
περισσότερες φορές σε ακαθαρσ
∆υσλειτουργίες
• Με το πάτημα του κόκκινου 
πλήκτρου τα γλωσσίδια δεν 
απασφαλίζουν εύκολα.

4.5 Функция замка ремня
Функция замка ремня вносит 
существенный вклад в 
обеспечение безопасности. Сбои 
функции, возникающие на замке 
ремня, обусловлены большей 
частью загрязнениями.
Нарушения функции
• При нажатии красной кнопки 
язычки замка выбрасываются с 
задержкой.

• Язычки замка больше не 

• Τα γλωσσίδια δεν ασφαλίζουν π

(δεν κουμπώνουν και οι ζώνες 
απελευθερώνονται).

• Τα γλωσσίδια ασφαλίζουν χωρίς
ακουστεί κλικ.

• Η εισαγωγή των γλωσσιδίων τω
κουμπωμάτων γίνεται με 
επιβράδυνση (απαλή κίνηση).

• Το κούμπωμα της ζώνης ανοίγε
μόνο αν ασκήσετε μεγάλη δύνα

Αποκατάσταση
1. Αφαιρέστε τη ζώνη του καβάλο
 Ανοίξτε το κούμπωμα της ζώνης

фиксируются в защелке (опять 
выталкиваются).

• Язычки замка фиксируются в 
защелке без отчетливого "щелчка".

• Язычки замка вводятся вовнутрь 
заторможено (как в тесто).

• Замок ремня можно открыть 
только с приложением 
повышенного усилия.

Способ устранения неполадки
1. Демонтировать ремень для 
паха 20.
Открыть замок ремня 17, нажав на 



паховий ремінь бзпеки 20 на 
чашоподібному сидінні. Протягніть 
металеву пластину ребром крізь 
шліцу ременя безпеки 22.

2. Промийте замок ременя 
безпеки 17
 положіть замок ременя безпеки 

17 щонайменше 1 години у теплу 
воду (можна із мильним 
розчином). Після цього ретельно 
його промийте та дайте 
висохнути.

3. Встановіть паховий ремінь 
безпеки 20
Протягніть металеву пластину 
ребром зверху вниз крізь шліцу 
ременя безпеки 22 в чохлі і 
чашоподібному сидінні. 
Перевірте кріплення сильно 
потягнувши за паховий ремінь 
безпеки 20 .
Вдягніть і закрийте застібку липучку 
21 в пахову м'яку оббивку 20.

Порушення функціонування
• Застібка більше не заходить у 
замок ременя безпеки.

Допоміжні міри
Розблокуйте замок ременя 
безпеки 17 натиснувши на 
червону кнопку 18.

 πλάκα 
ώνης 

 

νης 17 
σε 

ντικό). 
τε το να 

 πλάκα 
ζώνης 

γξτε αν 
ντας 
ου 20.
ρμουάρ 
ιλαράκι 
αβάλου 

 δε 
το 

μα της 
νο 
22

• Το γλωσσίδιο κουμπώματος
μπορεί να εισαχθεί πλέον σ
κούμπωμα της ζώνης.

Αποκατάσταση
Απελευθερώστε το κούμπω
ζώνης 17 πιέζοντας το κόκκι
πλήκτρο 18.

• Больше невозможно вставить 
язычок замка в замок ремня.

Способ устранения неполадки
Деблокировать замок ремня 17, 
нажав красную кнопку 18.
Περάστε κάθετα τη μεταλλική
μέσα από την υποδοχή της ζ
22.

2. Πλύνετε το κούμπωμα της
ζώνης 17
Αφήστε το κούμπωμα της ζώ
το λιγότερο για 1 ώρα μέσα 
ζεστό νερό (αν θέλετε 
χρησιμοποιείστε απορρυπα
Κατόπιν ξεπλύνετε και αφήσ
στεγνώσει καλά.

3. Τοποθετήστε τη ζώνη του 
καβάλου 20

металлическую пластину через 
щель для ремня 22.

2. Промыть замок ремня 17.

Положить замок ремня 17 по 
меньшей мере на 1 час в теплую 
воду (возможно, добавив туда 
средство для промывки). Затем 
прополоскать и дать замку хорошо 
просохнуть.

3. Смонтировать ремень для 
паха 20.
Περάστε κάθετα τη μεταλλική
μέσα από την υποδοχή της 
22 στο κάλυμμα και στο 
κούμπωμα της θέσης. Ελέ
έχει στερεωθεί καλά τραβώ
δυνατά τη ζώνη του καβάλ
Περάστε το αυτοκόλλητο φε
(σκρατς) 21 που έχει το μαξ
του καβάλου στη ζώνη του κ
20 και κλείστε το.

∆υσλειτουργίες

Просунуть металлическую 
пластину в положении на ребро 
сверху вниз через щель для ремня 
22 в чехле и в чашеобразном 
сидении. Проверить крепление, 
энергично потянув за ремень 
для паха 20.
Заправить затвор-липучку 
подкладки для паза 21 в ремень 
для паха 20 и закрыть затвор.

Сбой функции



4.6 Лист перевірки 
правильності 
забезпечення безпеки 
дитини
Перевірте безпеку Вашої 
дитини, щоб...

• ремені безпеки дитячого 
автомобільного сидіння повинні 
прилягати, не здавлюючи дитину.

• плечові ремені безпеки 
правильно встановлені.

• м'яка плечова оббивка  
правильно прилягала до тіла.

• ремені безпекине перекручені.
• застібки ввійшли в паз замку 
ременя безпеки.

5. Сидіння / відпочинок / 
лежання - рухливе 
чашоподібне сидіння 

Чашевидне сидіння може бути 
встановлено в 3 положення 
(сидіння / відпочинок / лежання). 
 Із положення сидіння у положення 
лежання:
Потягніть ручку настройки 23 вверх 
і розложіть чашоподібне сидіння.

 З положення лежання у положення 
сидіння:
Потягніть ручку настройки 23 вверх 
і підніміть чашоподібне сидіння.

Чашевидне сидіння повинно 
заводитися у паз міцно при 
кожній позиції.. Перевірте 
з'єднання потягнувши за 
чашоподібне сидіння
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ύπνου: Πιέστε τη λαβή ρύθμισ
προς τα επάνω και σπρώξτε τ
κάθισμα προς τα εμπρός.

Από τη θέση ύπνου στη θέση 
καθίσματος: Πιέστε τη λαβή 
ρύθμισης 23 προς τα επάνω κ
σπρώξτε το κάθισμα προς τα 

Το κούμπωμα της θέσης πρέπ
ασφαλίζει καλά σε κάθε θέση. 
∆οκιμάστε τη σταθερότητα του
παιδικού καθίσματος τραβώντ

Из положения сидя в положение 
лежа: отжать кверху 
регулировочную ручку 23 и 
перевести чашеобразное 
сиденье вперед.

Из положения лежа в положение 
сидя: отжать кверху 
регулировочную ручку 23 и 
перевести чашеобразное 
сиденье назад.

Чашеобразное сиденье должно 
прочно фиксироваться защелкой 
в любом положении. Проверить 
фиксацию в защелке, потянув за 
чашеобразное сиденье.
4.6 Λίστα ελέγχων για την
ασφάλεια του παιδιού
Για την ασφάλεια του παιδ
σας, σιγουρευτείτε ότι...

• Οι ζώνες του παιδικού καθίσματ
του αυτοκινήτου εφαρμόζουν κα
στο σώμα του παιδιού, 
χωρίς όμως να το περιορίζουν.

• Οι ζώνες για τους ώμους είναι 
σωστά προσαρμοσμένες.

• Τα μαξιλαράκια των ώμων 
εφαρμόζουν σωστά στο σώμα.

4.6 Контрольный список 
для проверки 
надлежащей фиксации 
ребенка
В интересах безопасности 
Вашего ребенка проверьте, 
чтобы...

• ремни детского автомобильного 
сиденья правильно прилегали к 
телу, не стесняя ребенка.

• плечевые ремни были правильно 
подогнаны.
• Οι ζώνες δεν είναι συνεστραμμ
• Τα γλωσσίδια των κουμπωμάτ
είναι ασφαλισμένα στο κούμπω
της ζώνης.

5. Θέση καθίσματος, 
χαλάρωσης, ύπνου –
Ρυθμιζόμενο κούμπω
της θέσης

Το κούμπωμα της θέσης μπορ
ρυθμιστεί σε 3 θέσεις (καθίσμα
χαλάρωσης, ύπνου). 
Από τη θέση καθίσματος στη θ

• подкладки для плеч правильно 
прилегали к телу.

• ремни не были перекручены.
• язычки замка были зафиксированы 
в защелках замка ремня.

5. Сидеть / отдыхать / 
лежать - регулируемое 
чашеобразное сиденье

Чашеобразное сиденье может 
регулироваться с перемещением 
в 3 положения (сидеть / отдыхать 
/ лежать). 



6. Загальні примітки
• Захисна дія цього дитячого 
захисного пристрою  
забезпечується лише при 
правильній установці у 
відповідності до інструкцій з 
експлуатації.

• Якщо при використанні виникають 
негаразди, зверніться до 
виробника.

• Автомобільне дитяче сидіння 
розроблюється, перевіряється і 
отримує допуск відповідно до  
вимог Європейських норм, 
щодо обладнання для 
забезпечення дитячої безпеки 
(ECE R 44/04).. Знак технічного 
контролю Е (у кільці) та номер 
дозволу на експлуатацію вказані 
на етикетці допуску (наклеєна на 
автомобільному дитячому кріслі).

• Лише виробник має право 
вносити зміни до дитячого 
автомобільного сидіння. (Інакше 
Ви втрачаєте офіційний допуск.)

• Дитяче сидіння VERSAFIX може 
використовуватися для 
забезпечення безпеки Вашої 
дитини лише у транспортному 
засобі. У жодному разі воно не 
може використовуватися як 
сидіння або іграшка.

Щоб підтримувати захисну 
дію

• У разі аварії  із швидкістю 
зіткнення понад 10 км/г. дитина 
може бути поранена у дитячому 
автомобільному сидінні. Воно 
повнно бути перевірено 
виробником і у разі необхідності 
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• Το VERSAFIX θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά
ασφάλεια του παιδιού σας στο
Σε καμία περίπτωση δεν είνα
κατάλληλο για χρήση εντός τη
ως κάθισμα ή παιχνίδι.

• Μη βάζετε ποτέ λάδια ή λιπαν
παιδικό κάθισμα. 

Για αποτελεσματική πρ

• Σε περίπτωση ατυχήματος μ

• Модель VERSAFIX должна 
использоваться только для 
закрепления Вашего ребенка в 
автомобиле. Она абсолютно не 
пригодна для использования в 
качестве сиденья или игрушки в 
домашних условиях.

деталями (дверями автомобиля, 
салазками для перемещения 
сидений и т. д.).

• Не смазывайте детали детского 
сиденья.
6. Γενικές οδηγίες
• Η αποτελεσματική προστασία 
αυτού του συστήματος ασφάλειας
παιδιού εξασφαλίζεται μόνο όταν
αυτό χρησιμοποιείται σύμφωνα
τους κανονισμούς και όταν η 
εγκατάσταση γίνεται σύμφωνες με
περιγραφές που αναφέρονται στις
οδηγίες χρήσης.

• Σε περίπτωση που παρουσιαστού
δυσκολίες στη χρήση του, 
παρακαλούμε απευθυνθείτε στον 
κατασκευαστή.

• Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου 

6. Общие указания
• Защитное действие этого 
приспособления для обеспечения 
безопасности детей реализуется 
только при использовании в 
соответствии с назначением, а 
также при условии монтажа 
согласно руководству по 
эксплуатации.

• Если при использовании 
возникают трудности, просьба 
обратиться к изготовителю.

• Детское автомобильное сиденье 
сконструировано, испытано и 

Для сохранения защитного 
действия

• При дорожно-транспортном 
происшествии в результате 
столкновения или наезда на 
препятствие со скоростью свыше 
10 км/ч в детском сиденье могут 
возникнуть повреждения, которые 
не всегда видны невооруженным 
глазом. Обязательно замените 
повреждённое детское сиденье. 
Пожалуйста, утилизируйте 
повреждённое сиденье согласно 
предписаниям (см. 9.).
 σχεδιάστηκε, ελέγχθηκε και 

πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του ευρωπαϊκού 
προτύπου για παιδικό εξοπλισμό
ασφαλείας (ECE R 44/04). Η ένδε
ελέγχου Ε (μέσα σε κύκλο) και ο 
αριθμός πιστοποίησης βρίσκονται 
στην ετικέτα πιστοποίησης 
(αυτοκόλλητο στο παιδικό κάθισμα τ
αυτοκινήτου).

• Μόνο ο κατασκευαστής επιτρέπε
να προβεί σε τροποποιήσεις στο 
παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου. (Σε 
διαφορετική περίπτωση η επίσημη 
πιστοποίηση παύει να ισχύει.)

допущено в соответствии с 
требованиями европейской 
нормы для детского защитного 
оборудования (ECE R 44/04). 
Контрольный знак E (обведенный 
кружком) и номер допуска 
находятся на этикетке с допуском 
(наклейка на детском 
автомобильном сидении).

• Изменения в детское 
автомобильное сиденье 
разрешается вносить только 
изготовителю. (В противном 
случае аннулируется 
официальный допуск.)

• Регулярно контролируйте все 
важные компоненты на наличие 
повреждений. Убедитесь в том, 
что механические детали 
функционируют безупречно.

• Если детское автомобильное 
сиденье повреждено (например, 
после падения), оно должно 
пройти проверку у изготовителя.

• Следить за тем, чтобы детское 
автомобильное сиденье не 
зажималось и не повреждалось 
между твердыми конструктивными 



повинно бути замінено.
• Регулярно перевіряйте всі важливі 
частини на предмет пошкодження. 
Переконайтеся, що механічні 
компоненти справно 
функціонують.

• Пошкоджене автомобільне дитяче 
сидіння (напр., після падіння) 
повинно бути обов'язково 
перевірено виробником.

• Зверніть увагу на те, щоб 
автомобільне дитяче крісло не 
було защемлене  між міцними 
частинами (дверима 
транспортного засобу, полозками 
сидіння і т.д.) і, щоб воно не було 
пошкоджене.

• Ніколи не змащуйте частин 
дитячого автомобільного сидіння.

Для забезпечення безпеки 
усіх пасажирів

• Серед усіх систем захисту людини 
важливо переконатися, 
щобспинка сидіння 
транспортного закріплення, і 
щобу транспортному засобі 
(напр., між спинкою заднього 
сидіння і заднім склом кузова) 
не було не закріплених важких 
предметів і предметів з 
гострими краями (Ризик 
тілесного травмування).

• Усі особи, що знаходяться у 
транспортному засобі, повинні 
бути пристебнутими .

• Дитяче автомобільне сидіння 
повинно бути закріплено в 
автомобілі завжди, навіть, якщо 

 

να 
 

βες 
ι 
.
α 

ν 

εν 

ηρά 
ς 

υ 
ένο 
επαρκώς ασφαλισμένη και ότι δ
υπάρχουν στο όχημα (π.χ. στην 
προστατευτική θήκη) βαριά ή αιχμ
αντικείμενα που δεν είναι επαρκώ
ασφαλισμένα (κίνδυνος 
τραυματισμού).

• Όλοι οι επιβάτες πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να φορούν ζώνη 
ασφαλείας.

• Το παιδικό κάθισμα του αυτοκινήτο
πρέπει να είναι πάντα ασφαλισμ
όταν βρίσκεται μέσα στο 

• Принципиально действует 
правило: чем плотнее ремень 
безопасности прилегает к телу 
ребенка, тем выше степень 
безопасности.

• Использование на заднем сидении: 
переместить переднее сиденье как 
можно дальше вперед, чтобы Ваш 
ребенок не упирался ногами в 
спинку переднего сиденья 
(опасность травматизма).
ταχύτητα σύγκρουσης άνω των 10 
χλμ/ώρα, ενδέχεται να προκληθούν
βλάβες στο παιδικό κάθισμα 
αυτοκινήτου οι οποίες δεν είναι 
απαραίτητα εμφανείς. 
Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει 
αντικαταστήσετε το παιδικό κάθισμα
αυτοκινήτου. Φροντίστε για την 
κατάλληλη απόρριψή του (βλ. 9.).

• Ελέγχετε τακτικά όλα τα σημαντικά 
εξαρτήματα για τυχόν βλάβες. 
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μηχανικά 
εξαρτήματα λειτουργούν άψογα.

Для защиты всех 
водителей и пассажиров в 
автомобиле

• В отношении всех систем 
безопасности для людей 
необходимо следить за тем, чтобы 
спинка сиденья автомобиля была 
зафиксирована в достаточной 
степени и чтобы в автомобиле 
(например, на поверхности между 
спинкой заднего сиденья и задним 
стеклом кузова) не находились 
тяжелые или имеющие острые 
• Αν το παιδικό κάθισμα υποστεί βλά
(π.χ. μετά από πτώση), τότε πρέπε
να ελεγχθεί από τον κατασκευαστή

• Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει ν
είναι στριμωγμένο ανάμεσα σε 
σκληρά αντικείμενα (πόρτες, 
βραχίονες καθίσματος κ.λπ.), διότι 
μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Για την προστασία όλων τω
επιβατών του οχήματος

• Οι επιβάτες σε όλα τα συστήματα 
ασφαλείας επιβατών πρέπει να 
βεβαιώνονται ότι η πλάτη του 
καθίσματος του οχήματος είναι 

кромки предметы, которые не 
закреплены в достаточной степени 
(опасность травматизма).

• Все люди, находящиеся в 
автомобиле, должны также быть 
пристегнуты ремнями 
безопасности.

• Детское автомобильное сиденье 
должно быть всегда закреплено в 
автомобиле, даже если на нем не 
перевозится ребенок.

В интересах защиты 
Вашего ребенка



в ньому не перевозиться дитина.
Щоб забезпечити захист 
Вашої дитини

• Принциповими є такі умови: Чим 
щільніше прилягає ремінь безпеки 
до дитини, тим більш вона 
захищена.

• Використання на задньому сидінні. 
Відсуньте переднє сидіння наскільки 
це можливо вперед, щоб Ваша 
дитина не  зачіпала спинку 
переднього сидіння ногами (ризик 
отримання травми).

• Не залишайте Вашу дитину без 
нагляду  в автомобільному 
дитячому сидінні у транспортному 
засобі.

• Дозволяйте дитині сідати у 
транспортний засіб і виходити з 
нього лише з боку тротуару.

• Щоб Ваша дитина не піддавалася 
надмірному нагріванню, не 
залишайте дитяче автомобільне 
сидіння, коли воно не потрібно, під 
прямими сонячними проміннями.

• Робіть зупинки під час тривалих 
подорожей, щоб дитина могла 
побігати.

Щоб забезпечити захист 
Вашого транспортного 
засобу

• На єдиній автомобільній оббивці 
для сидіння із чутливої тканини 
(напр., велюр, шкіра) можуть 
з'явитися сліди використання від 
автомобільного дитячого сидіння, 
котрі можна запобігти підклавши 
напр., покривало або рушник.
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επιθυμία του να κινηθεί.

Προστασία του οχήματό

• Σε μερικά αυτοκίνητα τα καλύ
των θέσεων που είναι από ευ
υλικά (π.χ. βελούδο, δέρμα κ.
μπορεί να εμφανίσουν σημάδ
φθοράς λόγω της χρήσης πα
καθισμάτων. Τα σημάδια αυτά
μπορούν να αποφευχθούν με
χρήση υποστρωμάτων π.χ. ε
καλύμματος ή μιας πετσέτας.

детского автомобильного сиденья 
могут появиться следы, которых 
можно избежать, подложив, 
например, одеяло или полотенце.
αυτοκίνητο, ακόμη και όταν δεν 
κάθεται το παιδί σε αυτό.

Για την ασφάλεια του παιδιο
σας

• Γενικά ισχύει: Όσο πιο σφιχτή είναι
ζώνη ασφαλείας στο σώμα του 
παιδιού, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
ασφάλεια.

• Χρήση στο πίσω κάθισμα: 
Τοποθετήστε το μπροστινό κάθισμα
τόσο μακριά προς τα εμπρός, ώστε
παιδί σας να μην ακουμπάει με τα 
πόδια του στην πλάτη του μπροστιν
καθίσματος (κίνδυνος τραυματισμο

• Пожалуйста, никогда не 
оставляйте без надзора Вашего 
ребенка на детском 
автомобильном сидении или же в 
автомобиле.

• Позаботьтесь о том, чтобы Ваш 
ребенок садился в автомобиль и 
выходил из него только со стороны 
тротуара.

• Чтобы Ваш ребенок не 
подвергался ненужным тепловым 
нагрузкам, детское автомобильное 
сиденье не должно находиться 
под воздействием ярких 
солнечных лучей, если оно не 
• Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρ

επίβλεψη στο παιδικό κάθισμα ή σ
όχημα.

• Επιτρέπετε στο παιδί σας να 
επιβιβάζεται και να αποβιβάζεται μό
από την πλευρά του πεζοδρομίου.

• Για να αποφύγετε την ταλαιπωρί
του παιδιού σας λόγω της ζέστη
μην εκθέτετε το παιδικό κάθισμα 
απευθείας στον ήλιο όταν δεν το 
χρησιμοποιείτε.

• Κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών
κάνετε διαλείμματα, ώστε το παιδί σ
να μπορεί να ικανοποιήσει την 

используется.
• Перемежайте долгие поездки 
перерывами, во время которых 
Ваш ребенок может удовлетворить 
свою потребность в движении.

В интересах защиты 
Вашего автомобиля

• На некоторых чехлах 
автомобильных сидений из 
чувствительного материала 
(например, велюра, кожи и т. д.) в 
результате использования 



7. Примітки з догляду
Зверніть увагу на те, щоб потрібно 
використовувати лише оригінальні 
замінні чохли Britax/RÖMER, 
оскільки чохол  це важлива частина 
системної функції. Заміни можна 
придбати у спеціальних точках 
торгівлі або у агентствах фірми 
ADAC. 

Автомобільне дитяче сидіння 
не можна  використовувати 
без чохла.

• Виможете зняти чохол і випрати у 
пральній машині у режимі для 
делікатних речей при температурі 
30°C із м'якими миючими 
засобами. Будь-ласка 
додержуйтесь інструкцій з 
прання. Під час прання при 
температурі більшій ніж 30 °C, 
ткнина чохла може втратити 
колір. У жодному разі не можна 
сушити чохол у центрифузі або у 
електричній сушарц для білизни 
(тканина може втратити оббивку). 
Пластмасові частини можуть при 
пранні залишатися у чохлі.

• Синтетичнічастини можна мити 
за допомогою мильного розчину. 
Не використовуйте жорстких 
засобів (як напр., розчинник).

• Пластмасові частини можна 
мити за допомогою мильного 
розчину.
Попередження!  Ніколи не 
знімайте застібки 19 із ременя 
безпеки.
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μέρος του.
• Τα πλαστικά μέρη μπορείτε να τα
πλύνετε με ένα διάλυμα με σαπού
Μη χρησιμοποιείτε καυστικά μέσα
(π.χ. διαλυτικά).

• Μπορείτε να αφαιρέσετε τη ζώνη
να την καθαρίσετε με ένα χλιαρό 
μείγμα με σαπούνι.
Προσοχή! Μην τραβάτε ποτέ τα 
γλωσσίδια κουμπωμάτων 19 από τις ζώ

прокладка может оставаться в 
чехле во время стирки.

• Вы можете мыть детали из 
пластмассы в мыльном растворе. 
Не употреблять агрессивные 
средства (например, 
растворители).

• Вы можете демонтировать ремни 
и очистить их теплым мыльным 
раствором. Осторожно! Строго 
запрещается удалять с ремней 
язычки замков 19.
7. Υποδείξεις φροντίδας
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο
αυθεντικό ανταλλακτικό κάλυμμα Br
RÖMER, διότι το κάλυμμα αποτελεί
σημαντικό τμήμα της λειτουργίας το
συστήματος. Ανταλλακτικά μπορείτε
βρείτε στο εμπόριο ή από τη Γερμαν
Λέσχη Αυτοκινητιστών (ADAC). 

Το παιδικό κάθισμα δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιείτ
χωρίς κάλυμμα. 

• Μπορείτε να βγάλετε το κάλυμμα
να το πλύνετε με μαλακό 

7. Указания по уходу
Следите за тем, чтобы Вы 
использовали только оригинальный 
запасной чехол марки Britax/RÖMER, 
так как он выполняет существенную 
часть функции всей системы. 
Запасной чехол Вы можете получить 
в сети специализированной торговли 
или в автоклубе ADAC. 

Запрещается использовать 
детское автомобильное 
сиденье без чехла.

• Вы можете снять чехол и 

απορρυπαντικό και χλιαρό νερό (30
°C). Σας παρακαλούμε να 
ακολουθήσετε επακριβώς τις οδηγί
πλυσίματος. Αν πλύνετε το κάλυμμ
σε θερμοκρασία άνω των 30°C, το 
χρώμα του μπορεί να ξεθωριάσει. Α
το βάλετε στο πλυντήριο, μην 
επιλέξετε στύψιμο και σε καμία 
περίπτωση μη το βάλετε σε ηλεκτρ
στεγνωτήριο (διαφορετικά, υπό 
ορισμένες συνθήκες, το ύφασμα 
αποσπάται από την ταπετσαρία). 
Όταν πλένεται το κάλυμμα δεν 
χρειάζεται να αφαιρέσετε το πλαστ

постирать его щадящим образом, 
воспользовавшись нейтральным 
моющим средством и теплой водой 
(30°C). Просьба в точности 
придерживаться инструкции для 
стирки. Если Вы будете стирать 
при температуре свыше 30°C, то 
возможно, что изменится окраска 
обивочной ткани. Не выжимать 
чехол в центрифуге и ни в коем 
случае не сушить его в 
электрической сушилке для белья 
(иначе ткань может отсоединиться 
от подкладки). Синтетическая 



7.1 Зняття чохла
Послабте ремені безпеки 
наскільки це можливо (див.4.2).

Відкрийте замок ременя безпеки 
17 (натисніть червону кнопку).

Відкрийте застібку-липучку м'якого 
регулятора 21 та зніміть її.

Переставте підголівник 36 в 
найнижче положення (див.4.1).

 Зніміть чохол з підголівника 36. 

Відкрийте затискні кнопки 37 що 
знаходяться ліворуч та праворуч 
на задній частині 38 чохла.

 Залиште задню частину чохла 38 
на поверхні сидіння.

Просуньте ремені безпеки через 
отвір у чохлі.

Відчепіть еластичний кант чохла 
від чашоподібного крісла.
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επιφάνεια του καθίσματος.

Περάστε τη ζώνη μέσα από 
εγκοπή στο κάλυμμα.

Απελευθερώστε την ελαστικ
του καλύμματος από το άκρ
καθίσματος.

Проденьте ремни через прорези 
чехла.

Отцепите эластичную кайму 
чехла под краем сиденья.
7.1 Αφαίρεση του 
καλύμματος

Χαλαρώστε τη ζώνη όσο το δυν
περισσότερο (βλέπε 4.2).

Ανοίξτε το κούμπωμα της ζώνη
(πιέστε το κόκκινο πλήκτρο).

Ανοίξτε το αυτοκόλλητο φερμου
στο μαξιλαράκι καβάλου 21 και
αφαιρέστε το.

Μετακινήστε το προσκέφαλο 36
κατώτατη θέση (βλέπε 4.1).

Αφαιρέστε το κάλυμμα του 
προσκέφαλου 36. 

7.1 Снятие чехла
Ослабьте ремни насколько это 
возможно (см. 4.2).

Откройте замок ремня 17 (нажав 
на красную кнопку).

Откройте текстильную застежку 
на перемещаемой подкладке 21 и 
снимите ее.

 Установите подголовник 36 в 
самое нижнее положение (см. 
4.1).

Снимите чехол подголовника 36.
Ανοίξτε τα κουμπώματα 37 α
και δεξιά στην πλάτη 38του 
καλύμματος.

∆ιπλώστε την πλάτη 38 του
καλύμματος επάνω στην ορ

Откройте кнопки 37 слева и 
справа задней части 38 чехла.

Откиньте заднюю часть 38 чехла 
на сиденье.



Протягніть чохол знизу через 
обшивку регулятора 39.

Просуньте замок ременя безпеки 
17 та його кінець 16 через чохол.

 Трохи потягніть чохол наверх й 
одягніть його через отвір на 
підголівник 36.

7.2 Надягання чохла
Просто повторіть дії, які наведено 
в пункті 6.3 у зворотному порядку

 Увага! Переконайтеся в тому, що 
ремені безпеки не перекручені й 
правильно укладені 12 в отвори 
чохлів. 

 

ο 
μα.

τα 
 την 
λο 

ροφη 
νται 

νες 
ι 
οχή 
σειρά τα βήματα που περιγράφο
στο 6.3.

Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι οι ζώ
δεν έχουν συστραφεί και ότι είνα
τοποθετημένες σωστά στην υποδ
ζώνης 12 του καλύμματος.

последовательности согласно 
6.3.

Внимание! Убедитесь в том, что 
ремни не запутаны и правильно 
вложены в пазы для ремня 12 в 
чехле. 
 Τραβήξτε το κάλυμμα από κάτω,
επάνω από το διάφραγμα του 
ρυθμιστή ζώνης 39.

Αφαιρέστε το κούμπωμα 17 και τ
άκρο της ζώνης 16 από το κάλυμ

 Τραβήξτε λίγο το κάλυμμα προς 
πάνω και μετά τοποθετήστε το με
εγκοπή πάνω από το προσκέφα

Натяните чехол на накладку 
снизу 39 регулятора ремня.

Вытяните замок ремня 17 и конец 
ремня 16 из чехла.

Потяните чехол немного вверх и 
наденьте его затем поверх 
подголовника 36.
36.

7.2 Τοποθέτηση του 
καλύμματος

Απλώς ακολουθήστε με αντίστ

7.2 Надевание чехла
Все описанные операции следует 
выполнить в обратной 



7.3 Зняття ременів безпеки 
(зліва і справа) 

Відкрийте замок ременя безпеки 
17 і послабте ремінь наскільки це 
можливо (див. 4.2).

Натисніть позаду чашоподібного 
сидіння на 
кнопку механізму настройки висоти 
ременя безпеки 14 і потягніть 
механізм настройки висоти ременя 
безпеки 14 вперед.

 Тепер потягніть униз петлю ременя 
безпеки  плечової м'якої оббивки 
11 стінки 31 механізму настройки 
висоти ременя безпеки 14.

 Зніміть з петель плечові ремені 
безпеки 10 позаду чашоподібного 
сидіння із з'єднувальної застібки 
13.
Переконайтеся, що вони не 
вислизнули із петель 
з'єднувальної застібки 13. Не 
можна щоб вона потрапила  за 
чашоподібне сидіння у нижній 
його частині (напр., коли тягнули 
за кінець ременя безпеки 16).

Витягніть плечовий ремінь 
безпеки 10 і петлю ременя 
безпеки плечової м'якої оббивки 
11 із парної шліци 12.

 Зніміть плечову м'яку оббивку 11 з 
плечового ременя безпеки 10.
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 Τραβήξτε τις ζώνες για τους
10 και τις θηλιές των βατών 
ώμους 11 από τις δύο σχισμ

 Τραβήξτε τις βάτες των ώμω
από τις ζώνες των ώμων 10

тогда, когда тянут за конец ремня 
16).

Вытащить плечевые ремни 10 и 
петли ремня в подкладке для 
плеч 11 из пары щелей 12.

Снять подкладку для плеч 11 с 
плечевых ремней 10.
7.3 Λύσιμο της ζώνης 
(αριστερά και δεξιά

Ανοίξτε το κούμπωμα της ζώ
και κλειδώστε τη ζώνη μέχρι
που πάει (βλέπε 4.2).

Πατήστε το πλήκτρο ρύθμισ
ύψους
της ζώνης 14 στην πίσω πλ
του καθίσματος και τραβήξτ
σύστημα ρύθμισης του ύψο

7.3 Демонтаж ремней 
(слева и справа)

Открыть замок ремня 17 и 
ослабить ремни как можно 
больше (см. 4.2).

Нажать кнопку регулятора 
высоты ремней 14 на обратной 
стороне чашеобразного сиденья 
и откинуть вперед регулятор 
высоты ремней 14.
ζώνης 14 προς τα εμπρός.

Και τώρα σπρώξτε προς τα κ
θηλιές των βατών για τους ώ
11 από το στήριγμα 31 του 
ρυθμιστή του ύψους της ζών

Κρεμάστε τις ζώνες για τους
10 στο πίσω μέρος του καθί
13 από το εξάρτημα σύνδεσ
Προσέξτε το εξάρτημα σύνδ
που κρέμεται. ∆εν πρέπει ν
γλιστρήσει πίσω από το κάθ
μέσα στο κάτω μέρος του 
καθίσματος (π.χ. όταν τραβή
άκρο της ζώνης 16).

 Теперь переместить вниз петли 
ремней в подкладке для плеч 11 с 
перемычки 31 регулятора высоты 
ремней 14.

 Вывести плечевые ремни 10 с 
обратной стороны чашеобразного 
сиденья из подвески 
соединительной части 13.
Следить за выведенной из 
подвески соединительной частью 
13. Она не должна соскальзывать 
за чашеобразное сиденье в 
нижнюю часть сиденья (например, 



Унизу
Послабте еластичний пас чохла 
на гаках (нижня частина) 
чашоподібного сидіння.

Металева частина 30, яка 
кріпиться разом із ременем 
безпеки на чашоподібному 
сидінні, встромляється і 
витягається.

Потягніть назад петлю ременя 
безпеки з короткого боку 
металевої частини 30 і зніміть з 
петлі.

Витягніть металеву частину 30 з 
петлі ременя безпеки.

Витягніть ремінь безпеки із 
бокової шліци 25 чашоподібного 
сидіння і із чохла.
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Внизу
Отделить эластичный край чехла 

(нижняя половина) от крючка 
чашеобразного сиденья.

 Захватить и вытащить 
металлическую деталь 30, 
которой ремень крепится на 
чашеобразном сидении.

Κάτω
Ελευθερώστε το ελαστικό γείσ
θήκης (κάτω μισό) από το άγκ
του καθίσματος.

Πιάστε και τραβήξτε το μεταλλ
εξάρτημα 30, με το οποίο είναι
σταθεροποιημένη η ζώνη στο 
παιδικό κάθισμα.
Отвести назад и вывести из 
подвески петлю ремня на 
короткой стороне металлической 
детали 30.

Вытащить металлическую деталь 
30 из петли ремня.

Вытащить ремень из боковой 
щели 25 чашеобразного сиденья 
и из чехла.

 Σπρώξτε προς τα πίσω και περ
τις θηλιές της ζώνης στην κοντ
πλευρά του μεταλλικού εξαρτήμ
30.

 Σπρώξτε το μεταλλικό εξάρτημ
να βγει από τις θηλιές της ζών

 Τραβήξτε τη ζώνη από την πλα
σχισμή 25 του παιδικού καθίσμ
και από το κάλυμμα.



7.4 Вдягання ременів 
безпеки (зліва і справа) 

Спершу зведіть разом застібки 19 
обох ременів безпеки і заведіть у 
паз замка ременя безпеки 17. 
(див. 4,4)

Вдягніть петлю ременя безпеки 
(чорний стик) на чохол і заправте 
у зовнішню бокову шліцу 25 
чашоподібного сидіння.

 Засуньте металеву частину 30 в 
петлю ременя безпеки (чорний 
стик).

 Зачепіть петлю ременя безпеки 
за довгу сторону металевої 
частини 30.

 Зачепіть петлю ременя безпеки 
за коротку сторону металевої 
частини 30.

Потягніть за ремінь, доки 
металева частина 30 не ляже 
прямо у проріз чашоподібного 
сидіння
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32

чашеобразного сиденья. καθίσματος.
7.4 Монтаж ремней (слева 
и справа)

Сначала состыковать язычки 
замка 19 обоих ремней и 
зафиксировать в защелке замка 
ремня 17 (см. 4.4).

 Заправить петлю ремня (черный 
шов) в чехол и вставить в 
наружную боковую щель 25 
чашеобразного сиденья.

7.4 Τοποθέτηση της ζώ
(αριστερά και δεξιά

Πρώτα συνδέστε τα γλωσσί
κουμπώματος 19 των δύο ζω
και μετά πιάστε τις στο κούμ
της ζώνης 17. (βλέπε 4.4)

Περάστε τις θηλιές της ζώνη
(μαύρη ραφή) στο κάλυμμα κ
εξωτερική πλαϊνή σχισμή 25
παιδικού καθίσματος.
Вставить металлическую деталь 
30 в петлю ремня (черный шов).

Подвесить петлю ремня за 
длинную сторону металлической 
детали 30.

Отвести назад петлю ремня и 
подвесить за короткую сторону 
металлической детали 30.

Потянуть за ремень до тех пор, 
пока металлическая деталь 30 не 
будет прилегать к выемке 

 Σπρώξτε το μεταλλικό εξάρτ
στις θηλιές της ζώνης (μαύρ
ραφή).

Περάστε τις θηλιές της ζώνη
τη μακριά πλευρά του μεταλ
εξαρτήματος 30.

 Σπρώξτε πίσω τις θηλιές της
και περάστε τις στην κοντή π
του μεταλλικού εξαρτήματος

 Τραβήξτε τη ζώνη, μέχρι το 
μεταλλικό εξάρτημα 30 να β
ακριβώς στο άνοιγμα του πα



 Засуньте кінець ременя безпеки 
16 у чохол.

Встановіть еластичний пас чохла 
на гаках (нижня частина) 
чашоподібного сидіння.

 Затисніть синтетичні частини у 
чохлі через прорізи 
чашоподібного сидіння.

Вгорі 
Одягніть плечову м'яку оббивку 

11 на плечовий ремінь безпеки 
10. При цьому не перекрутіть 
ремені безпеки.

Протягніть плечовий ремінь 
безпеки 10 в парну шліцу 12.

Просуньте плечовий ремінь 
безпеки 10 за чашоподібне 
сидіння між згином 32 і стінкою 31 
механізму настройки висоти 
ременя безпеки 14 durchschieben.

 Зачепіть за петлі плечові ремені 
безпеки 10 позаду чашоподібного 
сидіння із з'єднувальної застібки 
13 .

Протягніть плечовий ремінь 
безпеки 11 в парну шліцу 12.
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Подвесить плечевые ремни 10 с 
обратной стороны чашеобразного 
сиденья в соединительную часть 
13.

 Заправить петли ремней в 
подкладке для плеч 11 в пару 
щелей 12.

Περάστε τις ζώνες των ώμων 
στο εξάρτημα σύνδεσης 13 στ
πίσω πλευρά του παιδικού 
καθίσματος.

Περάστε τις θηλιές των βατών
τους ώμους 11 στις δύο σχισμ
 Заправить в чехол конец ремня 16.

 Закрепить эластичный край чехла 
(нижняя половина) за крючок 
чашеобразного сиденья.

 Закрепить защелками-клипсами 
синтетическую вставку чехла в 
выемке чашеобразного сиденья.

Сверху
Надеть подкладку для плеч 11 на 

Περάστε τα άκρα της ζώνης 16
κάλυμμα.

Ελευθερώστε το ελαστικό γείσ
θήκης από το άγκιστρο του 
καθίσματος.

Κλείστε τα πλαστικά κλιπ στα 
ανοίγματα του παιδικού καθίσμ

Πάνω 
Περάστε τις βάτες 11 στις ζώνε
плечевые ремни 10. При этом не 
перепутать между собой 
подкладку для плеч.

 Заправить плечевые ремни 10 в 
пару щелей 12.

Просунуть плечевые ремни 10 с 
обратной стороны чашеобразного 
сиденья между поворотной 
штангой 32 и перемычкой 31 
регулятора высоты ремней 14.

τους ώμους 10. Προσέξτε να μ
μπερδέψετε τις βάτες για τους
ώμους. 

Περάστε τις ζώνες των ώμων 1
από τις δύο σχισμές 12.

 Σπρώξτε τις ζώνες των ώμων 
στην πίσω πλευρά του παιδικο
καθίσματος, ανάμεσα στη ράβ
οδήγησης 32 και το στήριγμα 3
ρυθμιστή του ύψους της ζώνης



Натисніть позаду чашоподібного 
сидіння на 
кнопку механізму настройки 
висоти ременя безпеки 14 і 
потягніть механізм настройки 
висоти ременя безпеки 14 
вперед.

 Тепер вдягніть петлю ременя 
безпеки  плечової м'якої оббивки 
11  на стінку 31  механізму 
настройки висоти ременя безпеки 
14.

8. Примітки з утилізації
Дотримуйтесь норм з утилізації, 
що діють у Вашій країні.
Утилізація упаковки

Контейнер для 
картону

Утилізація деталей
Чохол Сміття, термічна 

переробка
пластмасові 
деталі

відповідне позначення 
у передбаченому 
контейнері

металеві 
частини

Контейнер для металу

Пас ременя 
безпеки

Контейнер для 
поліестеру

Замок і 
застібка

Сміття
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ασφαλείας
Κούμπωμα 
και γλωσσίδια

Υπολειμματικά 
απορρίμματα

контейнеры

Металличес
кие детали

Контейнер для 
металлолома

Лента ремня Контейнер для 
полиэфирных 
материалов

Замок и 
язычок

Прочие отходы
Πατήστε το πλήκτρο ρύθμισ
ύψους της ζώνης 14 στην π
πλευρά του καθίσματος και 
τραβήξτε το σύστημα ρύθμισ
ύψους της ζώνης 14 προς τα
εμπρός.

Και τώρα περάστε τις θηλιές
βατών για τους ώμους 11 στ
στήριγμα 31 του ρυθμιστή ύ
ζώνης 14.

8. Οδηγίες για την 
απόρριψη

Нажать кнопку регулятора 
высоты ремней 14 на обратной 
стороне чашеобразного сиденья 
и откинуть вперед регулятор 
высоты ремней 14.

 Теперь надеть петли ремней в 
подкладке для плеч 11 на 
перемычку 31 регулятора высоты 
ремней 14.

8. Указания по 
утилизации
Λάβετε υπόψη τις διατάξεις π
ισχύουν στη χώρα σας.
Απόρριψη συσκευασίας

Κάδος για χαρτό
Απόρριψη μεμονωμένων εξαρτη
Κάλυμμα Υπολειμματικά 

απορρίμματα, θ
εκμετάλλευση

Πλαστικά 
εξαρτήματα

Κάδος με σήμαν
ανάλογη γι' αυτή
χρήση

Μεταλλικά 
εξαρτήματα

Κάδος για μέταλ

Ζώνη Κάδος για πολυ

Пожалуйста, соблюдайте 
предписания по утилизации, 
действующие в Вашей стране.

Утилизация упаковочных 
материалов

Контейнер для 
картона

Утилизация отдельных деталей

Чехол Прочие отходы, 
использование для 
регенерации тепла

Пластмассо
вые детали

согласно маркировке 
в предусмотренные 
для этого 



9. Наступні сидіння

10. 2 роки гарантії
Ми надаємо дворічну гарантію на 
дефекти під час виготовлення та 
матеріали для цих авто-/
велосипедних дитячих сидінь/
колясок. Термін дії гарантії 
починається з дня здійснення 
покупки. Для засвідчення цього 
просимо вас заповнити гарантійний 
талон і зберігати його протягом 
усього терміну дії гарантії разом із 
актом прийому товару, який 
потрібно підписати, та квитанцією 
про продаж.
У разі виникнення претензій разом із 
дитячим кріслом потрібно подати 
гарантійний талон. Гарантія 
розповсюджується лише на авто-/
велосипедні дитячі крісла/коляски, з 
якими поводилися належним чином, 
і які були надслані нам у чистому 
вигляді.

Гарантія не поширюється на:
• природні прояви зношування та 
поломки, що виникли через 
надмірні перенавантаження

Дитяче 
автомобіль
не сидіння 

Britax / 
RÖMER

Перевірка і допуск 
відповідно до норм ECE 

R 44/04
Група Вага тіла

KID ll + lll 15 -36 кг.
KID plus ll + lll 15 -36 кг.
KIDFIX ll + lll 15 -36 кг.
KIDFIX SICT ll + lll 15 -36 кг.
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εγγύησης περιορίζεται στα παιδικ
καθίσματα αυτοκινήτου/ποδηλάτ
παιδικά καρότσια, που 
χρησιμοποιούνται σωστά και 
αποστέλλονται πίσω σε καθαρή 
άρτια κατάσταση.

Η εγγύηση δεν ισχύει για:
• φυσιολογικές φθορές και βλάβ
λόγω υπερβολικής καταπόνησ

• βλάβες λόγω ακατάλληλης και

торговый чек на весь период 
действия гарантийных 
обязательств.
При представлении рекламаций к 
сиденью должен быть приложен 
гарантийный талон. Гарантийные 
обязательства распространяются 
только на детские автомобильные/
велосипедные сиденья/детские 
коляски, с которыми обращались 
надлежащим образом, и которые 
9. ∆ιαδοχικά καθίσματα

10. 2 χρόνια εγγύηση

Παιδικά 
καθίσματα 
αυτοκινήτο
υ Britax /
RÖMER

Έλεγχος και πιστοπο
σύμφωνα με το ECE 

04

Ομάδα Βάρος σώμ

KID ll + lll 15 - 36 κ
KID plus ll + lll 15 - 36 κ

KIDFIX ll + lll 15 - 36 κ
KIDFIX SICT ll + lll 15 - 36 κ

9. Сиденья для детей 
старшего возраста

Автомобил
ьные 

детские 
сиденья 
Britax/

RÖMER 

Проверка и разрешение 
на эксплуатацию 

согласно
стандарту ECE R 44/04

Группа Вес тела

KID ll + lll 15 - 36 кг

KID plus ll + lll 15 - 36 кг

KIDFIX ll + lll 15 - 36 кг

KIDFIX SICT ll + lll 15 - 36 кг

Για αυτό το παιδικό κάθισμα 
αυτοκινήτου/ποδηλάτου/ παιδικό 
καρότσι παρέχουμε εγγύηση 2 ετ
για λάθη κατασκευής και υλικών.
αρχή της περιόδου εγγύησης ξεκ
την ημέρα της αγοράς. Ως αποδε
σάς παρακαλούμε να φυλάξετε τη
συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης,
έλεγχο παράδοσης υπογεγραμμέ
από εσάς καθώς και την απόδειξ
αγοράς για τη διάρκεια της εγγύη
Σε περιπτώσεις παραπόνων η 
εγγύηση πρέπει να συνοδεύει το 
παιδικό κάθισμα. Η ισχύς της 

10. Двухгодичная гарантия
На это автомобильное/
велосипедное детское сиденье/
детскую коляску мы предоставляем 
двухгодичную гарантию на 
отсутствие брака изготовления или 
дефектов материалов. Гарантийный 
срок исчисляется с даты покупки. 
Для подтверждения сохраняйте 
заполненный гарантийный талон, 
подписанный Вами формуляр 
контроля при покупке, а также 



• пошкодження, що виникли через 
неправильне або неналежне 
використанняНа що поширюється 
гарантія?

Тканина: Усі наші матеріали 
відповідають високим вимогам 
щодо 
стійкості барвника до 
ультрафіолетового випромінювання. 
Незважаючи на це всі тканини 
вигорають, коли на нх впливає 
ультрафіолетове випромінювання. 
Це не дефект матеріалу, а 
нормальна ознака зношування, на 
яку не поширюється гарантія.
Замок: Несправна робота замка 
часто є результатом накопичення 
бруду й пилу. Якщо таке виникло, 
замок слід почистити. Будь-ласка 
дотримуйтеся дій, які описані в 
інструкції з використання.
Будь-ласка, зверніться до продавця 
у разі виникнення гарантійної 
вимоги. Він надасть вам пораду й 
необхідн підтримку. Під час 
опрацювання претензій 
враховуються спеціальні норми 
амортизації для виробу. Посилайтся 
на наші договірні умови, які можна 
отримати від продавця.

Використання, догляд і технічне 
обслуговування
Авто-/велосипедні дитячі крісла/
коляски мають використовуватися 
відповідно до інструкції з 
експлуатації. Звертаємо вашу увагу 
на такий важливий момент: 
використовуватися повинні лише 
оригінальні аксесуари й, віповідно, 
запасні частини.

 

 
λα 
ν 
η 

 
αι 
εν 

 

βετε 
χει στις 

γγύηση 
ρίς 

σουν με 
ές. Σε 
ης 
 της 
 με το 
τους 
α 

ηση
υ/
έπει να 
ις 
ίνουμε 
όνο 
36

βρείτε στο κατάστημα.

Χρήση, φροντίδα και συντήρ
Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτο
ποδηλάτου/ παιδικό καρότσι πρ
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τ
οδηγίες χρήσης.  Σας επισημα
ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε μ
αυθεντικά ανταλλακτικά και 
εξαρτήματα.

эксплуатации. Мы настоятельно 
обращаем Ваше внимание на то, 
что использоваться могут только 
оригинальные запасные части или 
принадлежности.
λανθασμένης χρήσης
Ισχύει η εγγύηση ή όχι;
Υλικά: Όλα τα υλικά μας παρέχουν
μεγάλη αντοχή σε σχέση με τη  
σταθερότητα των χρωμάτων έναντι
της υπεριώδους ακτινοβολίας. Παρό
αυτά, όλα τα υλικά ξεθωριάζουν ότα
εκτεθούν υπερβολικά στην υπεριώδ
ακτινοβολία. Εδώ δεν πρόκειται για
λάθος σε υλικό, αλλά για σύνηθες κ
αναμενόμενο φαινόμενο, το οποίο δ
καλύπτεται από την εγγύηση. 
Κούμπωμα: Αν εμφανιστούν 
δυσλειτουργίες στο κούμπωμα της 

были отправлены обратно в чистом 
и аккуратном виде.
Замок: Неисправности замка в 
большинстве случаев вызваны 
загрязнением, которое можно 
удалить промыванием. В своих 
действиях руководствуйтесь, 
пожалуйста, настоящей 
инструкцией по эксплуатации.
В случаях, требующих 
предоставления услуг по гарантии , 
немедленно обращайтесь в 
специализированный магазин, 
продавший Вам этот товар. Там Вам 
будет оказана помощь словом и 

Гарантийные обязательства не 
распространяются:
• на естественной износ, а также 
на повреждения, вызванные 
чрезмерной нагрузкой

• на повреждения, возникшие как 
следствие применения не по 
назначению или неправильной 
эксплуатации

Действует гарантия или нет?
Материалы: Все наши материалы 
отвечают строгим требованиям в 
отношении сохранения цвета под 
ζώνης, συνήθως οφείλονται σε
βρομιές που μπορούν να 
καθαριστούν. Παρακαλούμε λά
υπόψη τη διαδικασία που υπάρ
οδηγίες χρήσης.
Σε περιπτώσεις που ισχύει η ε
παρακαλούμε απευθυνθείτε χω
αναβολή σε εξουσιοδοτημένο 
κατάστημα. Εκεί θα σας βοηθή
σωστές και πρακτικές συμβουλ
περιπτώσεις απαιτήσεων επί τ
εγγύησης διενεργείται εκτίμηση
αξίας που καθορίζεται ανάλογα
προϊόν. Σας παραπέμπουμε σ
γενικούς όρους που μπορείτε ν

делом. При обработке рекламаций 
применяются нормы амортизации 
для конкретного изделия. Здесь мы 
обращаем Ваше внимание на 
общие условия сделки, с которыми 
можно ознакомиться у продавца.

Применение, уход и техническое 
обслуживание
При обращении с автомобильным/
велосипедным детским сиденьем/ 
детской коляской необходимо 
соблюдать инструкции по 

воздействием УФ-излучения. Не 
смотря на это, все материалы, 
подвергающиеся воздействию УФ-
излучения, выцветают. При этом 
речь идет не о дефектах 
материалов, а о естественных 
признаках износа, на которые 
гарантийные обязательства не 
распространяются.



ке:

оверено 
орядке

 Я проверил автомобильное/
велосипедное детское 
сиденье / детскую коляску и 
удостоверился в том, что 
сиденье передано мне в 
полном комплекте, и что все 
его функции действуют в 
полном объеме.

 Я получил достаточную 
информацию об изделии и 
его функциях перед 
покупкой и принял к 
сведению указания по 
эксплуатации и 
техническому 
обслуживанию.

оверено 
орядке

оверено 
орядке

оверено 
орядке

оверено 
орядке

оверено 
орядке

мп продавца
Дата покупки: _______________________________________________

Покупатель 
(подпись):

_______________________________________________

Продавец: _______________________________________________

Шта
11. Гарантийный талон / Формуляр контроля при покупке

Фамилия: ______________________________________________

Адрес: ______________________________________________

Почтовый индекс: ______________________________________________

Город: ______________________________________________

Телефон (с кодом 
страны, города): ______________________________________________

Электронная 
почта:

______________________________________________

______________________________________________

Автомобильное/
велосипедное 
детское сиденье / 
детская коляска:

______________________________________________

Номер артикула: ______________________________________________

Цвет материала 
(узор):

______________________________________________

Принадлежности: ______________________________________________

Формуляр контроля при покуп

1. Комплектность   пр
в п

2. Функциональный 
контроль

- Механизм регулировки 
сиденья

  пр
в п

- Регулировка ремней   пр
в п

3. Сохранность

- Контроль сиденья   пр
в п

- Контроль матерчатых 
элементов

  пр
в п

- Контроль 
пластмассовых 
деталей

  пр
в п
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Wyślemy Państwu chętnie niniejszą instruckję obsługi w języku
polskim. Prosimy zwrócić się pod niżej wymieniony adres.

Rádi Vám tento návod zašleme v českém jazyce. 
Obrat’te se prosím na níže uvedenou adressu.

Radi Vám pošleme tento návod k použitiu i v slovenskom jazyku.
Obrát’te sa prosím na dole uvedenú adresu.

A leírást szívesen megküldjük Önnek magyar nyelven is. 
Kérjük, szíveskedjen a lenti címhez fordulni.

To navodilo Vam radi pošljemo tudi v slovenskem jeziku. 
Prosimo, da se obrnete na spodnji naslov.

Rado cemo Vam poslati ovu Uputu i na hrvatskom jeziku. 
Molimo da se obratite na dolje navedenu adresu.

Vi skickar dig gärna denna anvisning även på svenska.
Var god vänd dig till nedanstående adress.

Vi sender deg gjerne denne veiledningen på norsk.
Du kan henvende deg til adressen nedenfor. 

Lähetämme sinulle nämä ohjeet mielellämme myös Suom
en kielellä. Ota yhteys allamainittuun osoitteeseen.

Sme saadame teile meelsasti selle juhendi ka eesti keeles.
Palun pöörduge eespool toodud aadressil.

Mēs o instrukciju Jums labprāt nosūtīsim arī latvie u valodā.
Lūdzu, griezieties augstāk norādītajā adresē.

Galime atsiųsti instrukciją ir lietuvių kalba.
Prašom kreiptis aukščiau nurodytu adresu.

Ми охоче вишлемо Вам інструкцію англійською мовою. 
Звертайтеся за вказаною вище адресою.

Wir schicken Ihnen gerne diese Anleitung auch in deutsch zu. 
Bitte wenden Sie sich an die obenstehende Adresse.

We are happy to send you these instructions also in English
language. Please contact the address stated above.

Nous vous enverrons ces instructions volontiers aussi en 
français. Veuillez vous adresser à l'adresse indiquée ci-dessous.

Con mucho gusto le enviaríamos estas instrucciones en español. 
Por favor, póngase en contacto a la dirección de más abajo.

Nós lhe enviamos com prazer este manual em português.
Dirija-se, sff. ao endereço indicado abaixo.

Se lo desidera, Le inviamo queste istruzioni anche in italiano. 
Si rivolga all'indirizzo sottostante.

Мы охотно вышлем Вам это руководство также на русском
языке. Просьба обратиться по нижеуказанному адресу.

Denne vejledning foreligger også på dansk. Tilsendes efter 
ønske. Kontakt nedenstående adresse.

Wij sturen u deze handleiding ook graag tot in de Nederlandse
 taal. Gelieve daarvoor het onderstaande adres te contacteren.

С удоволствие ще Ви изпратим това ръководство и на немски 
BG. Моля обърнете се на горепосочения адрес.

V trimitem aceste instruciuni i n limba RO. 
V rugm s ne contactai la adresa de mai sus.

Size memnuniyetle bu talimatnameyi türkçe dilinde de göndeririz.
Lütfen aşağı da belirtilen adrese başvurunuz.

Mπορούμε να σας στείλουμε τις οδηγίες και στα Ελληνικά.
Επικοινωνήστε με την ανωτέρω διεύθυνση.
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