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JUNO-FIX

ECE R-44/04 Gr. I ca. 9M - 4Y (9-18kg)

EN – Short manual / ES – Instrucciones abreviadas / PT – instruções abreviadas / SE – kortversion / NO – hurtigveiledning
FI – Lyhyt käyttöopas / DK – Kort vejledning / RU – короткое руководство / UA – короткий керівництво
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ADVARSEL! DENNE HURTIGVEILEDNINGEN ER BARE MENT Å GI EN OVERSIKT. FOR MAKSIMAL
BESKYTTELSE OG BEST MULIG KOMFORT FOR BARNET, ER DET VIKTIG AT DU LESER OG FØLGER
ANVISNINGENE I DEN FULLSTENDIGE BRUKSANVISNINGEN.

28 | INNHOLD

VAROITUS! TÄMÄ LYHYT KÄYTTÖOHJE ANTAA VAIN YLEISKUVAN KÄYTÖSTÄ. SAAVUTTAAKSESI
PARHAAN TURVALLISUUDEN JA MUKAVUUDEN LAPSELLESI, ON TARPEELLISTA LUKEA MUKANA OLEVA
KÄYTTÖOHJEKIRJA HUOLELLISESTI.

28 | SISÄLTÖ

Advarsel! Denne korte vejledning giver et hurtigt overblik. For at opnå maksimal
beskyttelse og komfort for barnet er det vigtigt at læse og følge hele
brugervejledningen omhyggeligt.

51 | INDHOLD

Внимание! Краткое руководство по эксплуатации предназначено только для обзора.
Для максимальной защиты и улучшенного комфорта вашего ребенка необходимо
внимательно прочитать и следовать полной инструкции по эксплуатации.
Увага! Представлене короткий посібник містить загальні відомості. Для забезпечення
максимального захисту і комфорту вашої дитини необхідно ретельно ознайомитися і
слідувати повної версії посібника.

52 | СОДЕРЖАНИЕ
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VARNING! DENNA KORTVERSION ÄR BARA EN SAMMANFATTNING. FÖR ATT SÄKERSTÄLLA MAXIMAL
SÄKERHET OCH KOMFORT FÖR BARNET ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER IGENOM OCH FÖLJER
HELA BRUKSANVISNINGEN NOGA.

4 | CONTÉM
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ATENÇÃO! ESTAS INSTRUÇÕES SÃO UM RESUMO. PARA GARANTIR SEGURANÇA E UM CONFORTO
MÁXIMOS PARA SUA CRIANÇA, É MUITO IMPORTANTE LER CUIDADOSAMENTE TODO O MANUAL DE
INSTRUÇÕES.

4 | CONTENIDO
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¡ADVERTENCIA! ESTAS INSTRUCCIONES SÓLO SON UN RESUMEN. PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA
SEGURIDAD Y CONFORT PARA SU HIJO, ES MUY IMPORTANTE LEER COMPLETA Y ATENTAMENTE EL
MANUAL DE INSTRUCCIONES.

3 | CONTENTS
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WARNING! THIS SHORT MANUAL SERVES AS AN OVERVIEW ONLY. FOR MAXIMUM PROTECTION AND BEST
COMFORT OF YOUR CHILD, IT IS ESSENTIAL TO READ AND FOLLOW THE ENTIRE INSTRUCTION MANUAL
CAREFULLY.
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CYBEX JUNO-fix
Sæde med ryglæn, hovedstøtte og justerbar sikkerheds-pude.
ANBEFALES TIL:
Alder: ca. 9 måneder til 4 år.
Vægt: 9 - 18 kg.
Til bilsæder med trepunktssele i henhold til ECE R16,
GODKENDELSE:
ECE R44/04 - gruppe I, 9 - 18 kg

CYBEX JUNO-fix
бустер со спинкой, подголовником и регулируемой
системой безопасности.
Рекомендовано для:
Возраст: от примерно 9 месяцев до 4 лет.
Вес: 9 - 18 кг.
Предназначено для автомобилей, оснащенных
трехточечными автоматическими ремнями
безопасности согласно стандарту ECE R16.
Свидетельство:
ECE R44/04, Группа I, 9 - 18 кг
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CYBEX JUNO-fix
для дітей у віці приблизно
від 9 місяців до 4 років,
від 9 до 18 кг.
Для машин, обладнаних автоматичними
трьохточковими ременями безпеки.
Свідоцтво:
ECE R44/04, Група I, 9-18 кг.,

KÆRE KUNDE!

TAK FORDI DU KØBTE CYBEX JUNO-FIX. VI GARANTERER, AT VI I
UDVIKLINGEN AF CYBEX JUNO-FIX FOKUSERER PÅ SIKKERHED,
KOMFORT OG BRUGERVENLIGHED. PRODUKTET ER PRODUCERET
UNDER SÆRLIG KVALITETSOVERVÅGNING OG OPFYLDER DE
STRENGESTE SIKKERHEDSKRAV.
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Уважаемый покупатель!

Шановний користувач!
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Дякуємо Вам за використання CYBEX JUNO-FIX. При розробці
наша головна задача полягала в забезпеченні безпеки,
надання комфорту та зручності для користувача. Даний товар
відповідає всім вимогам з безпеки.

UA

Спасибо за то, что Вы приобрели CYBEX JUNO-FIX. Мы уверяем
Вас, что при разработке CYBEX JUNO-FIX главным для нас
были безопасность, комфорт и функциональность. Изделие
прошло строгий контроль качества и отвечает всем
стандартам безопасности.
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Advarsel! For at give barnet maksimal beskyttelse, er det vigtigt at bruge og
installere barnesædet i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning.

Bemærk: Opbevar brugervejledningen tilgængeligt f.eks i
lommen på ryglænets bagside.

c

FØRSTE MONTERING

e

Autostolen består af en sædehynde (d) og et ryglæn (a) med højdejusterbar
hovedstøtte (e ), foruden en justerbar sikkerhedspude (p). For at yde maksimal
beskyttelse og komfort for barnet skal begge dele anvendes samtidig.

p

!
L.S.P.

z

Advarsel! Ingen af delene til CYBEX JUNO-FIX må anvendes separat
eller sammen med sæde, ryglæn eller hovedstøtte fra andre producenter
eller produktserier. Sker dette, bortfalder godkendelsen øjeblikkeligt.

Ryglænet (a) monteres på sædet (d) ved at hægte styretappen (b) på sædets
aksel (c). Montér de to lineære sidebeskyttelsespuder (L.S.P.-system) i
monteringshullerne (z) på begge sider af skulderstykket, og skub ned, til der
høres et „KLIK“.
Bemærk: Opbevar altid brugervejledningen tilgængeligt
f.eks i lommen på ryglænets bagside.

!
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Advarsel! Sørg for, at autostolens plastdele aldrig bliver klemt (fx i
bildøren eller sædeskinnen).

!

Увага! Для максимального захисту вашої дитини необхідно
використовувати і встановлювати згідно інструкції в цьому посібнику.

Внимание! Храните инструкцию по эксплуатации под чехлом
на спинке сиденья.

Увага! Будь ласка, завжди майте це керівництво під рукою і
зберігайте його в спеціально відведеному для цього місці (пр.
із заднього боку спинки сидіння)

Первичная установка

ПЕРВИНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

!

Внимание! Нельзя использовать компоненты автокресла CYBEX
отдельно, либо с сиденьями, спинками или подголовниками
других производителей или моделей. В подобных случаях детское
автокресло не допускается к использованию.

Дитяче автокрісло складається з сидіння (d) і спинки (a) з підголовником
(е), який регулюється по росту дитини, так само як і система безпеки (p),
яка регулюється по глибині. Максимальний захист для вашого дитини буде
забезпечена в тому випадку, якщо всі компоненти використовуються спільно.

!

Увага! Компоненти дитячего сидіння CYBEX не повинні
використовуватися самостійно, або в комбінації з подушкой сидінням,
спинкою та підголівником від інших виробників або інші діапазони
моделі. У будь-яких таких випадках дитячого сидіння більше не буде
сертифікований для використання.

Спинка (а) закрепляется в отверстия (c) сиденья (d) при помощи кольца (b).
Вставьте протекторы в предназначенные отверстия (z) на внешних краях
плечевых опор. Должен раздаться щелчок.

Спинка (а) закріплюється в отвори (с) сидіння (d) за допомогою кільця (b).
Вставте протектори в призначені отвори (z) на зовнішніх краях плечових
опор. Повинен пролунати клацання.

Внимание! Храните инструкцию по эксплуатации под чехлом
на спинке сиденья.

Увага! Будь ласка, завжди майте це керівництво під рукою і
зберігайте його в спеціально відведеному для цього місці (пр.
із заднього боку спинки сидіння)

!

Внимание! Всегда проверяйте компоненты автокресла на отсутствие
сжатых или защемленных частей (пр. дверью автомобиля или во
время регулировки сиденья).

!

Увага! Завжди перевіряйте компоненти автокрісла на відсутність
стиснених або затиснених частин (пр. дверима автомобіля або під
час регулювання сидіння).

DK

Детское автокресло состоит из сиденья (d) и спинки (a) с подголовником (e),
который регулируется по росту ребенку, так же как и система безопасности
(p), которая регулируется по глубине. Максимальная защита для вашего
ребенка будет обеспечена в том случае, если все компоненты используются
совместно.

RU

Внимание! Для максимальной защиты вашего ребенка необходимо
исопльзовать и устанавливать детское сиденье согласно указаниям,
представленным в этой инструкции по эксплуатации.

UA

!
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TILPASNING TIL BARNETS HØJDE

e

h

51

Brug den justerbare hovedstøtte (e) til at justere sædet til barnets højde.
Først når hovedstøtten (e) er justeret til den optimale højde, opnås maksimal
beskyttelse og komfort til barnet. Der er 8 mulige positioner til justering af
højden på hovedstøtten. Hovedstøtten er korrekt indstillet, når der kan føres
to fingre ind mellem hovedstøttens underkanten og barnets skulder. Træk i
justeringshåndtaget (h) for at frigøre hovedstøtten (e). Justeringenshåndtaget
(h) er placeret på bagsiden af hovedstøtten (e). Placér hovedstøtten (e) i den
ønskede position. Når justeringshåndtaget (h) slippes, låses hovedstøtten (e)
automatisk.

Регулювання крісла по розміру тіла дитини

DK

Регулюйте підголовник (е) по зростанню дитині. Максимальна защи і
комфорт будуть забезпечені для дитини, якщо ви відрегулюєте підголовник
(е) по зростанню дитині. Ви можете відрегулювати підго у 8 положеннях.
Підголовник повинен бути відрегульований таким сп щоб залишалося
місце в 2 пальці між нижнім краєм підголовна і плечем дитини. Для того
щоб відрегулювати підголовник (е) розблокуйте ручку для регулювання
(h)), потягнувши її. Ручка для рег (h) знаходиться із зворотного боку
підголівника (е). відрегулюйте підголовник в потрібному положенні. Як
тільки ви відпустите ручку для регулювання (h) підголовник (е) автоматично
зафіксується.

RU

Регулируйте подголовник (е) по росту ребенку. Максимальная защита
и комфорт будут обеспечены для ребенка, если вы отрегулируете
подголовник (е) по росту ребенку. Вы можете отрегулировать подголовник
в 8 положениях. Подголовник должен быть отрегулирован таким способом,
чтобы оставалось место в 2 пальца между нижним краем подголовника
и плечом ребенка. Для того чтобы отрегулировать подголовник (е)
разблокируйте ручку для регулировки (h), потянув ее. Ручка для регулировки
(h) находится с обратной стороны подголовника (е). Отрегулируйте
подголовник в нужном положении. Как только вы отпустите ручку для
регулировки (h) подголовник (е) автоматически зафиксируется.

UA

Регулировка по росту ребенку
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BEDSTE PLADS I BILEN

CYBEX JUNO-FIX kan anvendes uden brug af ISOFIX CONNECT
systemet på alle sæder med trepunktsseler. Vi anbefaler dog, at
barnesædet monteres på bagsædet bagved et af forsæderne. Der er en
større risiko for skader på dit barn, hvis barnesædet er monteret på det i midten
på bagsædet. I særlige tilfælde, kan autostolen dog bruges på forsædet. Vær
opmærksom på følgende punkter:
• I biler med airbags foran passagersædet skal dette skubbes så langt tilbage
som muligt.
• Følg bilproducentens anbefalinger

!

w

Advarsel! Brug ikke autostolen med en topunktssele eller hoftesele. Hvis
barnet fastspændes med en topunktssele kan det få dødelige skader i
tilfælde af en ulykke.

Med montering med ISOFIX-CONNECT systemet bliver autostolen
klassificeret for „semiuniversel“ godkendelse, dvs. at den kan bruges i
visse biltyper. Se venligst listen over godkendte biler for at se, om din bil
passer til dette. Listen opdateres kontinuerlig og du kan se den nyeste
liste ved at gå ind på www.cybex-online.com. Bagage og andre genstande i
bilen kan medføre personskade i tilfælde af ulykke og skal derfor altid fastgøres
forsvarligt.Sådanne løse genstande kan blive til livsfarlige projektiler i tilfælde af
en ulykke.

!
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Advarsel! Autostolen må ikke benyttes i biler med sidevendte sæder. I biler
med bagudvendte sæder, fx varevogn eller minibus, må autostolen kun
anvendes, hvis sædet er godkendt til voksne. Bilens nakkestøtte må ikke
fjernes, når autostolen monteres på et bagudvendt sæde! Autostolen skal
være fastspændt med selen, også når stolen ikke er i brug. Det skyldes,
at en ikke fastspændt autostol kan medføre personskade på fører eller
passagerer i tilfælde af nødopbremsning eller kollision.

Bemærk! Lad aldrig barnet være uden opsyn i bilen.

Внимание! Детское автокресло не предназначено для двухточечных
ремней безопасности. Если автокресло пристегнуть двухточечным
ремнем безопасности, то во время аварии ребенок может получить
сильные травмы, не совместимые с жизнью.

При установке CYBEX вместе с системой ISOFIX-CONNECT детское
автокрело попадает в разряд „полу-универсальный“, т.е. его можно
использовать в определенных видах транспортного средства.
Пожалуйста, просмотрите список автомобилей, предназначенных для
подобного автокресла. Список автомобилей постоянно обновляется на сайте
www.cybex-online.com. Багаж или другие вещи в автомобиле должны быть
всегда закреплены, иначе они могут ранить пассажиров при аварии. Подобные
вещи во время аварии могут нанести раны, не совместимые с жизнью.

!

Внимание! Для транспортных средств, оборудованных сиденьями с
боку, использование детского автокресла не разрешено. Если сиденье
находится в обратном от движения направлении (пр. микроавтобус
или фургон), то использование детского автокресла разрешено
только в том случае, если сиденье в автомобиле подлежит для
использования взрослым. Когда устанавливаете детское автокресло
на сиденье, расположенное против направления движения, убедитесь,
что подголовник не снят. Детское автокресло должно быть всегда
закреплено, даже если в нем не находится ребенок, иначе во
время резкого торможения или аварии автокресло может ранить
находящихся в автомобиле пассажиров.

Внимание! Никогда не оставляйте вашего ребенка в
автомобиле без присмотра!

CYBEX Juno-fix може використовуватися без системи ISOFIX
CONNECT на будь-яких сидіннях, оснащених триточковими
автоматичними ременями. Однак, ми рекомендуємо встановити
дитяче автокрісло на задньому сидінні з боку пасажирського крісла. є
велика ймовірність, що дитина отримає серйозні травми під час аварії, якщо
крісло буде знаходитися посередині пасажирського сидіння автомобіля.
У виняткових випадках дитяче автокрісло може використовуватися на
передньому пасажирському сидінні. Будь ласка, зверніть увагу на наступне:
• У машинах, оснащених передніми подушками безпеки, пасажирське
сидіння має бути відрегульоване якнайдалі тому.
• Обов‘язково не порушувати рекомендації виробника вашого автомобіля.
КРАЩЕ ПОЛОЖЕННЯ В АВТОМОБІЛІ

!

Увага! Не використовуйте дитяче автокрісло в автомобілях,
обладнаних двоточковими ременями безпеки. При аварії дитина
в кріслі, пристебнутому двоточковими ременеми безпеки, може
отримати травми, не сумісні з життям.

При установці CYBEX JUNO-fix разом з системою ISOFIX-CONNECT
дитяче автокрело потрапляє в розряд „напів-універсальний“, тобто
його можна використовувати в певних видах транспортного засобу.
Будь ласка, перегляньте список автомобілів, призначених для
подібного автокрісла. Список автомобілів постійно оновлюється на сайті
www.cybex-online.com.Багаж або інші речі в автомобілі должни бути завжди
закріплені, інакше вони можуть поранити пасажирів при аварії і нанести
поранення не сумісні з життям.

!

Увага! Для транспортних засобів, обладнаних сидіннями з боці, використання
дитячої автокрісла не дозволено. Якщо сидіння знаходиться в зворотному
від руху напрямку (пр. мікроавтобус або фургон), то використання дитячого
автокрісла дозволено тільки в тому випадку, якщо сидіння в автомобілі
підлягає для використання дорослим. Коли встановлюєте дитяче автокрісло
на сидіння, розташоване проти напрямку руху, переконайтеся, що підголівник
не знято. Дитяче автокрісло має бути завжди закріплено, навіть якщо в ньому
не перебуває дитина, інакше під час різкого гальмування або аварії автокрісло
може поранити знаходяться в автомобілі пасажирів.

Зверніть увагу! Ніколи не залишайте дитину без нагляду в
автомобілі.

DK
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Краща позиція в автомобілі

RU

CYBEX JUNO-fix может использоваться без системы ISOFIX CONNECT
на любых сиденьях, оснащенных трехточечными автоматическими
ремнями. Однако, мы рекомендуем установить детское автокресло
на заднем сиденье со стороны пассажирского кресла. Есть большая
вероятность, что ребенок получит серьезные травмы во время аварии, если
кресло будет находиться посередине пассажирского сиденья автомобиля.
В исключительных случаях детское автокресло может использоваться
на переднем пассажирском сиденье. Пожалуйста, обратите внимание на
следующее:
• В машинах, оснащенных передними подушками безопасности,
пассажирское сиденье должно быть отрегулировано как можно дальше
назад.
• Обязательно не нарушать рекомендации изготовителя вашего автомобиля.

UA

Лучшее положение в автомобиле
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MONTERING AF AUTOSTOL MED ISOFIX-CONNECT SYSTEM

v

u

Med ISOFIX CONNECT systemet kan du sikre barnestolen sikkert i bilen
og dermed øge dit barns sikkerhed. Dit barn er yderligere beskyttet af
sikkerheden i bilens tre-punktssele.

w
i

y

Bemærk! Bilens ISOFIX forankringspunkter (i) består af
to metalringe pr. sæde og er anbragt mellem ryglænet
og sædepuden på bilsædet. Hvis du er i tvivl, se bilens
instruktionsbog.
For lettere adgang til ISOFIX forankringspunkterne i bilen og beskyttelse
af bilsædets betræk, kan de to medleverede ISOFIX-CONNECT guides
(u) forbindes permanent (de længste dele skal vende opad) med ISOFIX
forankringspunkterne (i). En modsat montering (de længste dele vender nedad)
er også mulig.
For korrekt montering af CYBEX JUNO-FIX gør følgende:

x

• Træk i justeringshåndtaget (v) under sædet på CYBEX JUNO-FIX.
• Træk ISOFIX-beslagene så langt ud som muligt.
• Drej beslagene 180° til de peger mod ISOFIX-CONNECT skinnerne (u).

u

y
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Bemærk! Sørg for, at det grønne sikkerhedsindikatorer
(x) på beslagene (w) ikke er synligt. Om nødvendigt, frigør
beslagene (w) ved at trække i dem og samtidig skubbe den røde
udløserknap (y) bagud. Gentag denne fremgangsmåde med det
andet samlestykke.
• Skub de to beslag (w) ind i ISOFIX-CONNECT guiderne (u) til du hører dem
gå i indgreb i ISOFIX forankringspunkterne (i) til der høres et „KLIK“.
• Sørg for, at CYBEX JUNO-FIX sidder korrekt fast ved at prøve at trække
autostolen ud.
• De grønne sikkerhedsindikatorer (x) skal være helt synligt på begge sider af
de røde udløserknapper (y).
• Du kan nu bruge håndtaget (v) på undersiden af barnesædet til at justere
sæde-positionen.
Bemærk! For flere oplysninger, se afsnittet ”PLACERING AF
SÆDET I BILEN”.
• Du kan nu spænde dit barn fast i barnesædet. Se venligst afsnittet
”FASTSPÆNDING AF BARNET”.

УВАГА! МІСЦЯ КРІПЛЕННЯ (i) ISOFIX СКЛАДАЮТЬСЯ З ДВОХ
МЕТАЛЕВИХ КІЛЕЦЬ, РОЗТАШОВАНИХ Між спинкою І сидінні
автомобіля. Можна також звернутися до КЕРІВНИЦТВО З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВАШОГО АВТОМОБІЛЯ.
Місця кріплення (i) ISOFIX перебувають у важкодоступному місці. Для того,
щоб не пошкоджувати обшивку сидінь автомобіля, необхідно, щоб кріпильні
деталі (і) ISOFIX були постійно прикріплені до місць кріплення (я) ISOFIX.
У деяких автомобілях краще закріплювати деталі (І) ISOFIX в зворотному
направленіі.
Чтоби зафіксувати правильно CYBEX Juno-fix дотримуйтесь наступної
iнструкції:
• Активуйте ручку (v) на верхній частині дитячого сидіння.
• Потягніть з‘єднувачі ISOFIX якнайдалі.
• Поверніть з‘єднувачі на 180° так, щоб вони були у напрямку отворів (u)
ISOFIX.
Увага! Переконайтеся, що 2 зелених індикатора безпеки
(х) безпеки на з‘єднувачах (w) не бечени. При необхідності
звильнить зеднувачи одночасно (w) натисніть і потягніть
назад червону кнопку (y). Повторіть те ж саме для нового
зеднування.
• Натисніть на обидва з‘єднувача (w) в ISOFIX-CONNECT, поки не почуєте
клацання.
• Переконайтеся, що крісло вірно встановлено (i). Для цього спробуйте
витягти крісло.
• Зелений індикатор безпеки (x) повинен бути бачимо на обох сторонах
червоних кнопок (y).
• За допомогою регульованої ручки (v), що знаходиться на нижней частине
, ви можте регулювати положення дитячого автокрісла.
Увага! Для додаткової інформації зверніться до глави „Як
встановити автокрісло в автомобіле“.
• тепер ви можете пристебнути вашу дитину в автокріслі. см. як
пристебнути дитину

DK

Ваша дитина буде перебувати в більшій безпеці, якщо ви будете
використовувати систему ISOFIX-CONNECT. Ваша дитина буде
пристебнутий за допомогою триточкового ременя безпеки автомобіля.
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Ваш ребенок будет находиться в большей безопасности, если
вы будете использовать систему ISOFIX-CONNECT. Ваш ребенок
будет пристегнут при помощи трехточечного ремня безопасности
автомобиля.
Внимание! Места крепления (i) ISOFIX состоят из двух
металлических колец, расположенных между спинкой
и сиденьем автомобиля. Можно также обратиться к
руководству по эксплуатации вашего автомобиля.
Места крепления (i) ISOFIX находятся в труднодоступном месте. Для того,
чтобы не повреждать обшивку сидений автомобиля, необходимо, чтобы
крепежные детали (u) ISOFIX были постоянно прикреплены к местам
крепления (i) ISOFIX. В некоторых автомобилях лучше закреплять детали
(u) ISOFIX в обратном направлении.
Чтобы зафиксировать правильно CYBEX JUNO-fix следуйте следующей
инструкции:
• Активируйте ручку (v) на верхней части детского сиденья.
• Потяните соединители ISOFIX как можно дальше.
• Поверните соединители на 180° так, чтобы они были по направлению
отверстий (u) ISOFIX.
Внимание! Убедитесь, что 2 зеленых индикатора (х)
безопасности на соединителях (w) ISOFIX невидимы. При
необходимости освободите соединители (w), нажав и
потянув назад красную кнопку (у). Повторите те же действия
для второго соединителя.
• Вставьте 2 соединителя (w) ISOFIX в предназначенные отверстия (u), они
закрепятся в системе крепления (i), когда раздастся щелчок.
• Убедитесь, что детское автокресло прикреплено верно, для этого
попытайтесь вытащить его. Зеленые индикаторы безопасности (x)
должны быть видимы на обеих красных кнопках (y).
• Теперь при помощи ручки для регулировки (v), которая находится в
нижней части детского автокресла, вы можете отрегулировать положение
кресла.
Внимание! Обратитесь к главе „Как установить автокресло в
машине“.
• Теперь вы можете пристегнуть вашего ребенка в автокресле, см. „Как
пристегнуть ребенка ремнями безопасности“.

УСТАНОВКА АВТОКРІСЛА ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ
ISOFIX CONNECT

UA

Установка автокресла при помощи системы ISOFIX
CONNECT
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AFMONTERING AF CYBEX JUNO-FIX

Udfør alle monteringstrin i modsat rækkefølge.
• Frigør ISOFIX beslagene (w) ved samtidig at trække i og skubbe de
røde udløserknapper (y) bagover.
• Træk autostolen ud af ISOFIX-CONNECT guiderne (u).
• Drej ISOFIX-beslagene (w) 180°.
• Træk i justeringshåndtaget (v) under CYBEX JUNO-FIX sædet og
skub beslagene ind i barnesædet til de er helt skjulte.

Bemærk! Ved at følge denne fremgangsmåde bliver bilens
sæde beskyttet, og ISOFIX-beslagene bliver ikke anløbne eller
beskadiget.

PLACERING AF SÆDET I BILEN

• Anbring barnesædet på den relevante plads i bilen.
• For at installere sædet i en oprejst position for barnet er det vigtigt at sørge
for, at ryglænet (a) af barnesædet hviler fladt mod bilsædets ryglæn. For at
opnå dette, skub sædet mod bilens ryglæn.
• Ved hjælp af ISOFIX-forankringer (i) i bilen, kan du justere denne
afstand med håndtaget (v) på undersiden af barnesædet.
• Hvis nakkestøtterne på bilsæderne er i vejen, skal du trække disse
helt ud, vende dem rundt, eller fjerne dem helt (for undtagelser, se
afsnittet „BEDSTE PLACERING I BILEN“). Ryglænet (a) kan tilpasses
næsten enhver hældning af bilsædet.

a
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Advarsel! CYBEX JUNO-fix ryglænet skal hvile fladt mod bilsædets
ryglæn. For at sikre maksimal beskyttelse for barnet, skal sædet være i
en normal, opretstående stilling. (for undtagelser, se afsnittet „SIDDE- OG
HVILEPOSITION“)

Bemærk! Brug af autostole kan medføre synlig slitage på
visse bilsædebetræk af sart materiale (fx velour, læder,
etc.). Dette undgås ved at placere et tæppe eller håndklæde
under autostolen.
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• Установите детское автокресло на соответствующее сиденье в
автомобиле.
• Пожалуйста, убедитесь, что спинка сиденья (а) автокресла плотно
прилегает к спинке сиденья автомобиля. Для этого прижмите спинку
автокресла к спинке сиденья автомобиля.
• Если вы используете систему крепления ISOFIX (i), вы можете
отрегулировать это расстояние при помощи регулируемой ручки
(v), которая находится под детским сиденьем.
• Если подголовник на сидении автомобиля мешает, пожалуйста,
поднимите его наверх до края, поверните в другую сторону или
же снимите (за исключением случаев, описанных в главе „Лучшее
положение в автомобиле“). Спинку (а) можно регулировать таким
способом, что она подойдет практически для любого наклона
спинки сидения автомобиля. seat.

!

Внимание! Спинка CYBEX JUNO-fix должна плотно прилегать
к спинке сиденья автомобиля. Для того, чтобы гарантировать
максимальную защиту ребенку сиденье должно быть в нормальной
вертикальной позиции (за исключением случаев, описанных в главе
„Сидячее и полулежачее положения“)

Note! Some car seat covers made from delicate materials (e.g.
velour, leather etc.) may be marked by the use of child seats.
This can be avoided by placing a blanket or a towel beneath
the child seat

Повторіть все, Що ви робілі при установці, Тільки у зворотньому
порядку.
• Розблокуйте з‘єднувачі (w) ISOFIX одночасно потягнувши червоні
кнопки (у).
• Витягніть дитяче автокрісло з ISOFIX-CONNECT (u).
• Поверніть з‘єднувачі на 180 ° Потягніть за ручку регулювання (у),
яка знаходиться на головній рамі (w) ISOFIX.

Зверніть увагу! Складанні роз‘єми не тільки захищає сидіння
автомобіля, але і захищає ISOFIX CONNECT системи від бруду та
пошкоджень.

ЯК ВСТАНОВИТИ автокрісла в машині

• Будь ласка, переконайтеся, що спинка сидіння (а) знаходиться в
правильному положенні, особливо, якщо дитина перебуває в положенні
лежачи.
• Якщо ви використовуєте систему кріплення ISOFIX (j), переконайтеся, що
спинка (a) знаходиться паралельно зі спинкою сидіння автомобіля.
• Положення може бути відрегульоване за допомогою регульованої
ручки (с), яка знаходиться під системою безпеки (d) на головній
рамі (w) дитячого сидіння.
• Якщо підголівник на сидінні автомобіля заважає, будь ласка,
підніміть його нагору до краю, розвернути або ж зняти (за
винятком випадків, описаних у розділі „Краще становище в
автомобілі“). Спинку (а) можна регулювати таким способом, що
вона підійде практично для будь-якого нахилу спинки сидіння
автомобіля.

!

Увага! Спинки CYBEX JUNO-fix повинна перебувати на одному прилягати до автомобільного сидіння. Для того щоб гарантувати
максимальний захист для дитини, сидіння має бути в нормальному,
вертикальному положенні. (Виняток див. розділ «сидячи і лежачи»)
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Как установить автокресло в машине

разблокування ISOFIX CONNECTORS

RU

Повторите все действия по установке в обратном направлении.
• Разблокируйте соединители (w) ISOFIX с обеих сторон, нажав и
потянув назад красные кнопки (y).
• Вытащите сиденье из креплений (u) ISOFIX.
• Поверните соединители ISOFIX на 180°.
• Потяните за ручку (v), которая находится на нижней части
детского автокресла и нажмите на соединители (w) ISOFIX,
насколько это возможно.
Внимание! Отвод соединителей назад не только защищает
сиденье автомобиля, но также защищает систему ISOFIX
CONNECT от загрязнений и повреждений.
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Разблокировка соединителей ISOFIX

Увага! Сидіння деяких автомобілів, зроблених з м‘яких
тканин (велюр, шкіра і т.д.), можуть бути пошкоджені через
використання дитячого автокрісла. Щоб уникнути цього
постеліть під дитячим автокріслом ковдру або рушник.
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SIDDE- OG HVILEPOSITION

For at bringe barnesædet i hvileposition er det nødvendigt at åbne selen.
Hvileposition kan kun justeres ved brug af ISOFIX CONNECT systemet.
Bemærk! Hvis CYBEX JUNO-FIX bruges uden ISOFIX
CONNECT, er det forbudt at sætte barnesædet i
hvileposition!
• Installér sædet som beskrevet i afsnittet „MONTERING AF SÆDET MED
ISOFIX-CONNECT SYSTEM“.
• For at justere til hvileposition skal håndtaget (v) på undersiden af barnesædet
(d) aktiveres, og beslagene trækkes ud til stop.
Bemærk! Den maksimale sikre og tilladte hvilestilling er
begrænset til kanten af bilens sæde. Barnesædet må ikke
strække sig ud over denne kant! Hvis CYBEX JUNO-FIX ryglænet
mister kontakt med bilsædet eller hvis sædepuden (d)
strækker sig ud over bilens sæde, er den maksimale position
blevet overskredet, og skal korrigeres.

!

Advarsel! Sørg for at justeringshåndtaget (v) på vippemekanismen altid
låses med en hørbar lyd.

• Du kan nu fortsætte med „FASTSPÆNDING AF BARNET“.
• Når barnet ikke længere sidder i stolen, kan du sætte stolen i oprejst position
ved at trække i justeringshåndtaget (v) igen og trykke let mod puden (d).
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Внимание! Всегда обращайте внимание на то, чтобы ручка (v)
фиксировалась в сидячем или полулежачем положении. При
фиксации должен раздаться щелчок.

• Теперь вы снова можете обратиться к главе „Как застегнуть ребенка“
• Когда вы вытаскиваете ребенка из машина их отите сменить
полулежачее положение на сидячее, необходимо снова активировать
ручку (v) и слегка надавить на сиденье (d), чтобы автокресло
зафиксировалось в вертикальном положении.

лежаче положення можна регулювати тільки за допомогою системи
ISOFIX CONNECT.
Зверніть увагу! Якщо CYBEX JUNO-Fix використовується
без ISOFIX CONNECT, ставлячи дитячого сидіння в
лежачому положенні заборонено!
• Встановити сидіння, як описано в розділі „Установка дитячого сидіння з
ISOFIX CONNECT“.
• Для регулювання лежачому положенні, активуйте ручку (v) на нижній
стороні подушки (d) і витягніть з роз‘єму, наскільки можливо далі.
Зверніть увагу! максимально допустимий напівлежаче
положення утанавлівается по краю сидіння автомобіля:
автокрісло не повинне виступати за межі краю сидіння
автомобіля. якщо спинка не прілягает плотнок спинці сидіння
автомобіля, а так само якщо сидіння відходить від сидіння
автомобіля, то максимально становище має бути виправлене
і збільшення.

!

Увага! звертайте увагу щоб ручка фіксіровлась в сидячому або
напівлежачому положенні. при фіксації повинен пролунати клацання.

• тепер ви можете знову звернутися до глави „як застебнути дитини“.
• коли ви витягуєте дитини з машини і хатіте змінити підлозі лежаче
положення на сидяче, необхідно знову активувати ручку (у) і злегка
натиснути на сидінь (г), щоб автокрісло зафіксувалося у вертикальному
положенні.

DK
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Сидяча і полулежача позиція

з метою адаптації дитячого сидіння у полежачому положенні ремені
автокрісла повинни бути звільнени.

RU

Для того, чтобы отрегулировать детское автокресло в полулежачее
положение, необходимо освободить ремень безопасности сиденья
автомобиля.
Полулежачее положение может быть отрегулировано только при
помощи системы ISOFIX CONNECT.
Внимание! Если вы используете CYBEX JUNO-fix без
системы ISOFIX CONNECT, то использование автокресла
в полулежачем положении запрещается!
• Установите автокресла как указано в главе „Установка детского
автокресла при помощи SOFIX CONNECT“.
• Для того, чтобы отрегулировать полулежачее положение, активируйте
ручки (v), которые находятся на обратной стороне сиденья (d) и потяните
соединители, насколько возможно дальше.
Внимание! Максимально безопасное и допустимое
полулежачее положение устанавливается по краю сиденья
автомобиля: автокресло не должно выступать за пределы
края сиденья автомобиля. Если спинка CYBEX JUNO-fix не
прилегает плотно к спинке сиденья автомобиля, а также если
сиденье (d) отходит от сиденья автомобиля, то максимальное
положение должно быть исправлено и увеличено.

UA

Сидячее и полулежачее положение
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INDSTILLING AF SIKKERHEDSPUDE

p

d

61

q

Ved tryk på de to knapper (q) glider sikkerhedspuden (p) ind i den forreste
position. Når knapperne (q) udløses, låses sikkerhedspuden (p) i denne position.
Sikkerhedspudens sidedele (p) passer nøjagtigt ind i sædets armlæn og forbinde
sikkerhedspuden (p) og sædet (d). Sikkerhedspuden (p) skal indstilles nøjagtigt
således, at den rører barnets bryst men ikke trykker på barnets krop.

!

Advarsel! Sikkerhedspuden (p) kan kun benyttes sammen med stolen og
kun til barnet vejer max 18 kg!

Увага! Подушки безпеки (р) повинна бути використана тільки з
дитоною вагой не більше 18 кг.

NO

!

FI

Внимание! Система безопасности (р) должна использоваться только с
сиденьем и для детей, чей вес не превышает 18 кг.

активація обох ручок регулювання дозволяє системі безпеки автомотіческі
перейти в переднє положення. коли ви відпустіть ручки регулювання
то система безпеки зафіксується в потрібному положенні. бічні частини
системи безпеки повинні прилягати до підлокітнику і забезпечувати захист
сидіння. відрегулюйте систему безпеки аким чином щоб тіло дитини не
сопрікосалось з ним.

DK
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Регулювання системи безпеки

RU

Активация одновременно обеих ручек регулировки (q) позволяет системе
безопасности (p) автоматически пройти в нужное переднее положение.
Когда вы отпустите ручки регулировки (q), то система безопасности (p)
зафиксируется в нужном положении. Боковые части системы безопасности
(d) должны точно прилегать к подлокотнику (d) и обеспечивать защиту
сиденья. Отрегулируйте систему безопасности (р) таким образом, чтобы
тело ребенка не соприкасалось с ним.

UA

Регулировка системы безопасности
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FASTSPÆNDING AF BARNET

r
n

l

m

• Anbring barnet i stolen.
• Fastgør den i forvejen indstillede sikkerhedspude (p) på autostolen. (Se afsnittet
”INDSTILLING AF SIKKERHEDSPUDE”)
• Træk trepunktsselen helt ud. Før hofteselen (n) ind i den dertil beregnede
selekanal markeret med rødt (r) på sikkerhedspuden (p).

!

Advarsel! Selen må aldrig være snoet.

• Før selespændet (m) ind i selelåsen (I). Der skal høres et tydeligt ”KLIK”.
• Tag fat om skulderselen (f) og træk i den for at stramme hofteselen (n).
• Før skulderselen (f) tilbage paralelt med hofteselen (n) i selekanalen (r) på
sikkerhedspuden (p).
• Stram skulderselen (f) og sørg for, at denne og hofteselen (n) begge er ført
igennem hele selekanalens (r) bredde.

f
n

ER DIT BARN KORREKT FASTSPÆNDT?

For at sikre maksimal sikkerhed for dit barn skal følgende checkes, inden
køreturen:
• At sikkerhedspuden (p) er korrekt indstillet.
• At selespændet (m) er låst i selelåsen (l).
• At både hofteselen (n) og skulderselen (f) sidder korrekt i selekanalen (r) og at
de ikke er snoet.
• At ISOFIX-beslaget (w) i begge sider er låst fast i ISOFIX-forankringspukterne
(i) og at begge sikkerhedsindikatorer (x) er tydelige.
• At barnesædets ryglæn (a) hviler fladt mod bilsædets ryglæn (for undtagelser,
se afsnittet: SIDDE- OG HVILEPOSITION)
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• Внимание! Ремни безопасности не должны быть скручены!

• Вставьте язычок ремня (m) в нужный замок (l). Должен раздаться щелчок.
• Предварительно натяните поясной ремень (n) , потянув плечевой ремень
(f).
• Теперь проденьте плечевой ремень (f) через кольцо (r) системы
безопасности (р).
• Туго натяните плечевой ремень (f) таким образом, чтобы обе части ремня
проходили через всю ширину системы безопасности (р), сквозь кольцо (r).

Правильно ли пристегнут ваш ребенок

Для того, чтобы гарантировать максимальную защиту вашему ребенку,
пожалуйста, перед поездкой проверьте, что:
• система безопасности (р) верно отрегулирована.
• язычок ремня (m) зафиксирован в замке (l).
• поясной ремень (n) и плечевой ремень (f) туго натянуты через кольцо
системы безопасностии не скручены.
• Сиденье (d) с обеих сторон закреплено при помощи соединителей (w) и
системы крепления (i) ISOFIX , зеленые кнопки индикатора (x) хорошо
видимы.
• спинка (a) детского автокресла плотно прилегает к спинке сиденья
автомобиля (в порядке исключения см. главу „Сидячее и полулежачее
положения“)

!

Увага! Ремені не повинні бути скручені !

• вставте язичек ременя (м) в потрібний замок (я).
• повинен пролунати щелчек.
• попередньо натягніть поясний ремінь (п), потягнувши плечовий ремінь (е)
через кільце (г) системи безпеки (р), туго натягніть плечовий ремінь (е)
таким чином щоб обидві частини ременя проходили через всю ширину
системи системи безпеки.

чи правильно застебнутий ваша дитина

для того щоб гарантувати максимальний захист вашій дитині ласка перед
поїздкою перевірте що:
• система безпеки (р) вірно відрегульована. язичек ременя (m) зафіксовано
в замку.
• поясний ремінь (е) туго натягнуті через кільце системи безпеки НЕ
скручени.
• сідень з обох сторін закріплено за допомогою соеденітелей та системи
кріплення закріплені кнопки індикатора добре видно.
• спинка дитячого крісла повністю прилягає до спинки сидіння автомобіля
(у порядку інсключенія дивіться главу „Сидяче і напівлежаче положення“)

DK

!

ЗАХИСТ ДІТЕЙ

• Покладіть дитину до дитячого сидіння.
• Прікрепить раніше відрегулювану систему безпеки (р) у потрібному місці
(див. розділ «Регулювання системи безпеки“).
• потягнить триточкові автоматичні ремени в повній мірі. Вставте поясний
ремінь в кільце (n) , відмічене червоним (r) системи безпеки (р).

RU

• Поместите ребенка в автокресло
• Прикрепите заранее отрегулированную систему безопасности (р) в нужном
месте (см. „регулировка системы безопасности“)
• Потяните трехточечный ремень безопасности, насколько это возможно.
Вставьте поясной ремень (n) в кольцо, отмеченное красным (r), системы
безопасности (р).

UA

Как пристегнуть ребенка
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VEDLIGEHOLDELSE

For at sikre, at autostolen yder den bedst mulige beskyttelse, skal følgende
kontrolleres:
• Alle autostolens væsentlige dele skal regelmæssigt undersøges for skader.
De mekaniske dele skal fungere fejlfrit.
• Det er vigtigt, at autostolen ikke bliver klemt imellem hårde dele, fx bildøren,
sædeskinnen, osv., da autostolen derved kan blive beskadiget.
• Autostolen skal efterses af producenten, fx hvis den tabes, el. lign.

RENGØRING

Der må kun anvendes originalt CYBEX betræk, da betrækket også udgør
en væsentlig del af autostolens funktion. Ekstra betræk kan købes hos din
forhandler.
Bemærk! Betrækket skal altid vaskes inden det tages i brug.
Sædebetræk kan maskinvaskes ved max 30°C skånevask. Hvis
du gerne vil vaske ved en højere temperatur kan stoffet
falme. Vask separat og brug aldrig tørretumbler! Lad ikke
betrækket tørre i direkte sollys! Plastdelene kan vaskes
med et mildt vaskemiddel og varmt vand.

!

Advarsel! Benyt aldrig kemiske rensemidler eller blegemidler!

AFMONTERING AF BETRÆKKET

Betrækket består af tre dele, som er fastgjort til autostolen med Velcro, elastik
eller trykknapper.
Når alle fastgørelsespunkter er løsnet, kan betrækket afmonteres.
• Når trykknapperne bag på ryglænet er løsnet trækkes betrækket fremad.
• Sædet betrækket kan trækkes af, når de to elastikker og trykknapper er
løsnet.
• Betrækket på hovedstøtten kan bare trækkes af fremover.
Når betrækket igen skal monteres gøres dette i omvendt rækkefølge .
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Внимание! Не используйте химические моющие средства или
отбеливающие реагенты.

Как убрать чехол

Чехол есть на подголовнике, спинке и сиденье, которые закреплены к
сиденью липучками, кнопками и резинками. Как только вы расстегнете
все укрепления, вы можете снять все компоненты для чистки. Для
разблокировки компонентов чехла следуйте следующим образом:
• Как только вы разблокируете кнопки на задней стороне спинки, можете
снять чехол.
• Для того чтобы снять чехол с сиденья, освободите сиденье от ремней и
также разблокируйте кнопки с обратной стороны и снимите чехол.
• Чехол с подголовника можно легко снять, потянув его вперед.
Для того, чтобы установить чехлы, следуйте тем же шагам в обратном
порядке.

чистка

Важливо використовувати тільки чохол від CYBEX. Придбати окремі частини
можна у вашого продавця.
Увага! Будь ласка, очистіть чохол перед першим
використанням. Прати при максимальній температурі 30 ° С,
використовуючи режим делікатного прання. Через прання при
більш високій температурі виріб може вицвісти. Прати чохол
необхідно завжди окремо. Не сушити механічним шляхом і під
прямими сонячними променями.

DK

Чистка

для автокресла должны использовать только от CYBEX. Чехлы являются
необходимыми компонентами для лучшего функционирования автокресла.
Чехлы для замены можно приобрести в специализированном магазине.
NВнимание! Необходимо вымыть чехол перед первым
использованием. Чехлы от сидения можно вымыть в
стиральной машине не более, чем при 30°C, используя
режим деликатной стирки, иначе ткань может потерять
цвет. Необходимо отдельно вымыть чехол перед первым
использованием. Не отжимать досуха и избегать попадания
прямых солнечных лучей. Пластмассовые части можно
чистить с помощью мягкодействующих моющих средств и
теплой воды.

Догляд

за виробом для того що гарантувати кращий захист дитячого сидіння
зверніть увагу на наступне:
• всі видимі частини дитячого сидіння повинні перевірятися на відсутність
поврежденій.механіческіе частини повинні працювати безукарізнено.
• детское сидіння не дложна бути защемлено між дверима машини тому
що це може викликати ушкодження.
• представники виробника повинні остматрівать крісло якщо воно впало
або було зещемлено або мала інші ушкодження.

!

Пластикові частини можна помити м‘яким миючим засобом або
теплою водою!

RU

Для того, чтобы гарантировать лучшую защиту детского сиденья, обратите
внимание на следующее:
• Все видимые части детского сиденья должны регулярно проверяться
на отсутствие повреждений. Механические части должны работать
безукоризненно.
• Детское сиденье не должно быть защемлено между дверью машины, т.к.
это может вызвать повреждения.
• Представители фирмы-производителя должны осматривать детское
автокресло после того, как оно упало или было защемлено, либо при
других повреждениях.

Як зняти чохол із спинки сидіння

чохол є на підголовники, спинки і сидіння, які закріплені до сидінь липучками
кнопками та резінкамі. как тільки ви растегнете всі кріплення ви можете
зняти всі компаненти для чісткі. для розблокування виконайте следующе
пункти.
• як тільки ви розблокуєте кнопки на задній стороні спинки можете зняти
чохол.
• для того щоб зняти чохол звільніть сидіння від ременів, щоб розблокувати
кнопки зі зворотного боку і зніміть чохол.
• чохол з подголоніка можна зняти потягнувши його вперед.
для того щоб встановити дехли робіть теж у зворотному порядку.

UA

Уход за изделием
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EFTER EN ULYKKE

I forbindelse med en ulykke kan der opstår skader på
autostolen, som ikke er synlige. Derfor skal autostolen
straks udskiftes i sådanne tilfælde. Ved tvivl kontakt
venligst forhandleren eller producenten.

PRODUKTETS LEVETID

CYBEX Barnesædet er udformet således, at den let kan holde den forventede
levetid op til 4 år. Pga. store temperaturudsving og evt. uforudset eksponering er
det dog vigtigt at være opmærksom på følgende:
• Hvis bilen udsættes for direkte sollys over en længere periode, skal autostolen
fjernes fra bilen eller overdækkes med et klæde.
• Kontrollér mindst én gang årligt alle autostolens plast- og metaldele for
eventuelle skader eller ændringer i form eller farve. I tilfælde af ændringer skal
autostolen bortskaffes eller undersøges af producenten og evt. udskiftes.
• Ændringer i stoffet, især falmede farver, er normale efter flere års anvendelse i
bilen og betragtes ikke som fejl.

BORTSKAFFELSE

Når autostolens levetid er udløbet, skal autostolen bortskaffes korrekt. Regler for
bortskaffelse kan variere. For at sikre korrekt bortskaffelse af autostolen kontakt
venligst det lokale renovationsselskab eller teknisk forvaltning. Sørg altid for at
overholde gældende regler for bortskaffelse af affald i dit land.
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Что делать после аварии

Що робити після аварії

Срок службы изделия

Срок використання виробу

Утилизация

Утелизація Після того

як закінчиться термін служби даного товару, необхідно дотримуватися
норми, пов‘язані з усуненням відходів. Для того, щоб дізнатися вірний
спосіб знищення, будь ласка, зв‘яжіться з вашою місцевою компанією, що
займається знищенням відходів, або з місцевими органами влади. Завжди
дотримуйтесь правил зі знищення відходів у вашій країні.

DK

По истечении срока пользования автокреслом Вы должны утилизировать
его должным образом. Чтобы гарантировать надлежащую утилизацию
детского автокресла свяжитесь с вашим коммунальным управлением или
администрацией вашего города. Во всех случаях, пожалуйста, соблюдайте
инструкции утилизации отходов вашей страны.

Однією з головних задач при розробці є довгий термін використання товару
(бильш 4х років). Тим не менш, через сильні перепади температури може
виникнути непередбачене зовнішній вплив на дитяче сидіння. Тому зверніть
увагу на наступне:
• Якщо автомобіль знаходиться під прямими сонячними променями
протягом довгого часу, то необхідно прибрати даний виріб з автомобіля
або накрити його.
• Регулярно перевіряйте всі пластикові і металеві частини на наявність
пошкоджень. Якщо ви виявили будь-які пошкодження або зміни,
необхідно звернутися до виробника для перевірки автокрісла. При
необхідності слід замінити.
• Зміни тканин, або вицвітання є нормальними ознаками природного зносу
виробу протягом років, тому не є дефектами.
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Одной из главных задач при разработке автокресла является долгий
срок службы товара (до 4 лет). Тем не менее, из-за сильных перепадов
температуры может возникнуть непредвиденное внешнее воздействие на
детское сиденье. Поэтому обратите внимание на следующее:
• Если автомобиль стоит длительное время под лучами солнца, то детское
кресло необходимо вытащить из автомобиля или покрыть тканью.
• Проверяйте все пластмассовые части кресла на предмет повреждений
или изменений их форм или цвета ежегодно. Если Вы замечаете
какие-нибудь изменения, Вы не должны пользоваться креслом, или
кресло должно быть исследовано изготовителем и заменено в случае
необходимости.
• Изменения на ткани, в особенности исчезновение цвета – является
нормальным после годового использования в автомобиле и не является
дефектом.

після аварії сидіння може понести збитки, які невидимі оком.
Тому сидіння повинні бути негайно замінені в таких випадках.
У разі сумнівів зверніться до продавця або виробника.
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Если Вы попали в аварию, кресло, возможно, получило
повреждения, которые не заметны для глаз. В этом случае,
детское кресло должно быть исследовано изготовителем и
заменено в случае необходимости.
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GARANTI

Den følgende garanti gælder udelukkende i det land, hvor dette produkt
oprindeligt blev solgt af en forhandler til en forbruger. Garantien dækker alle
produktions- og materialefejl, som forefindes og opstår på købsdatoen eller
indenfor 2 år fra købsdatoen hos den forhandler, som oprindeligt solgte produktet
til forbrugeren (producentens garanti). Hvis en produktions- eller materialefejl
opstår, vil CYBEX - efter egen vurdering - enten reparere produktet uden
beregning, eller udskifte produktet med et nyt. For at opnå denne garanti,
skal produktet indleveres hos den forhandler, hvor produktet oprindeligt blev
købt, sammen med købsbevis, som viser købsdato, forhandlerens navn og
typebetegnelsen for produktet. Garantien dækker ikke i tilfælde af, at produktet
bringes til producenten eller nogen anden person end den oprindelige forhandler.
Undersøg produktet grundigt på købstidspunktet for eventuelle produktionseller materialefejl, og ved køb pr. postordre straks efter modtagelsen. I tilfælde
af fejl skal brugen af produktet stoppes og produktet skal omgående vises
til forhandleren. I tilfælde af reklamation skal produktet afleveres i ren og
komplet stand. Før henvendelse til forhandleren bedes brugsanvisningen nøje
gennemlæst. Garantien dækker ikke skader påført ved forkert brug af produktet,
udefra kommende effekter (vand, ild, bilulykker etc.) eller normalt slid. Garantien
gælder kun når produktet har været anvendt i henhold til brugervejledningen, hvis
eventuelle reparationer er blevet udført af autoriserede personer og hvis originale
komponenter og reservedele er anvendt. Garantien udelukker, begrænser
eller på anden måde påvirker ikke lovbestemte forbrugerrettigheder, herunder
erstatningskrav og krav vedrørende kontraktbrug, som køber måtte fremsætte
over for sælger eller producenten af produktet.
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Гарантія

Дана гарантія діє тільки на території країни, де продається товар.
Гарантія діє 2 роки і передбачає виробничий брак і дефекти матеріалу.
Гарантія починає діяти з дня покупки товару (гарантія виробника). При
виникненні виробничого браку або дефекту матеріалу ми, на власний
розсуд, безкоштовно відремонтуємо товар або ж замінимо його на новий.
Для усунення дефекту по гарантії необхідно доставити товар на місце
продажу продавцеві, який продав цей товар і надати доказ покупки товару у
вигляді сплаченого рахунку фактури або чека із зазначенням дати покупки,
імені продавця і назви товару. Гарантія не діє, якщо товар доставлений
виробнику або будь-якого іншого людині, окрім як продавцеві, який продав
товар покупцеві. Необхідно перевіряти товар на укомплектованість або
на наявність дефектів або браку відразу ж у день покупки. Якщо товар
був придбаний дистанційним способом продажу, то необхідно перевірити
товар відразу ж після доставки. При виявленні дефекту необхідно відразу
ж доставити товар продавцеві, який продав цей товар. Гарантія діє тоді,
коли товар перебуває в чистому та належному стані. Будь ласка, уважно
прочитайте цю інструкцію, перед тим як звертатися до продавця. Гарантія
не діє на пошкодження, які виникли при неправильній експлуатації та
природному зносі, а так само при форс-мажорних обставин (пожежа,
автокатастрофа і т.д.). Гарантія діє тільки тоді, коли товар використовувався
згідно інструкції із застосування, якщо будь-які зміни були зроблені тільки
авторизованими представниками і якщо були використані тільки фірмові
речі. Гарантія не виключає, не обмежує і не впливає на встановлені
державою споживчі права, включаючи вимоги, що виникають з деліктів і
претензії щодо порушення договору, який покупець може мати до продавця
або виробниками товару.

RU

Данная гарантия действует только на территории страны, где продается
товар. Гарантия действует 2 года и предусматривает производственный
брак и дефекты материала. Гарантия начинает действовать со дня покупки
товара (гарантия изготовителя). При возникновении производственного
брака или дефекта материала мы, по собственному усмотрению, бесплатно
отремонтируем товар или же заменим его на новый. Для устранения
дефекта по гарантии необходимо доставить товар на место продажи
продавцу, который продал данный товар и предоставить доказательство
покупки товара в виде оплаченного счета фактуры или чека с указанием
даты покупки, имени продавца и названия товара. Гарантия не действует,
если товар доставлен производителю или любому другому человеку,
кроме как продавцу, который продал товар покупателю. Необходимо
проверять товар на укомплектованность или на наличие дефектов или
брака сразу же в день покупки. Если товар был приобретен дистанционным
способом продажи, то необходимо проверить товар сразу же после
доставки. При обнаружении дефекта необходимо сразу же доставить
товар продавцу, который продал данный товар. Согласно гарантии при
возврате товар должен быть в чистом состоянии и полной комплектации.
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, перед тем как
обращаться к продавцу. Гарантия не действует на повреждения, которые
возникли при неправильной эксплуатации и естественном износе, а так
же при форс-мажорных обстоятельствах (пожар, автокатастрофа и т.д.).
Гарантия действует только тогда, когда товар использовался согласно
инструкции по применению, если любые изменения были сделаны только
авторизованными представителями и если были использованы только
фирменные компоненты. Гарантия не исключает, не ограничивает и не
влияет на установленные государством потребительские права, включая
требования, возникающие из деликтов и претензии относительно нарушения
договора, который покупатель может иметь к продавцу или к изготовителю
товара.
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Гарантия
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info@cybex-online.com
www.cybex-online.com – [watch instructional video here]
www.facebook.com/cybex.online
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