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UA – Увага! Коротка інструкція слугує тіьки для ознайомлення. Для максимального захисту та комфорту вашої 
дитини, необхідно прочитати повну інструкцію по експлуатації. Правильний порядок: Налаштування дитячого 
крісла - пристібання дитини - фіксація крісла в автомобілі. 

SE – VArning! Denna korta manual fungerar bara som en översikt! för att försäkra dig om att ditt barn skyddas 
på  bästa sätt och har högsta komfort måste du läsa igenom och följa den kompletta manualen. Rätt ordningsföljd: 
montera bilbarnstolen – spänn fast barnet – fäst bilbarnstolen i bilen.

nO – AdVArSEl! følgende korthåndbok tjener kun til å gi et overblikk! for at barnet ditt skal være best mulig 
beskyttet og ha det så komfortabelt som det går an, er det avgjørende at du leser og følger hele brukerhåndboken 
nøye. Riktig rekkefølge: Første gangs montering av barnesetet – fest barnet – fest barnesetet i bilen.

Fi – VArOitUS! Tämä lyhyt käyttöopas toimii vain tiivistelmänä! istuimen turvallisen ja mukavan käytön 
takaamiseksi on tärkeää, että luet koko käyttöoppaan huolellisesti läpi ja noudatat oppaassa annettuja ohjeita. Oikea 
järjestys:Turvaistuimen ensiasennus – kiinnitä lapsi – kiinnitä istuin autoon.

dK – AdVArSEl! Denne korte manual fungerer kun som en oversigt. for at sikre maksimal beskyttelse og komfort 
for dit barn er det vigtigt at læse og følge hele brugervejledningen omhyggeligt. Rigtig rækkefølge: Første indstilling af 
barnesædet – fastgørelse af barnet – fastgørelse af barnesædet i bilen. 

rU – ПредУПреждение! Это короткое руководство служит кратким обзором! Для максимальной защиты и 
удобства для вашего ребенка, важно прочитать и следовать тщательно всей инструкции. Порядок действий: 
подготовка креслицa-переноски,  закреплeниe ребенка и установка креслица-перенсоки вместе с ребенком в 
абтомобиле.



2

48 | Зміст
5 64

3

CliCk

21 5 | innEHåll

6 | innHold

6 | sisällYsluEttElo

47 | indHold

48 | сОдержание

987

u
a

s
E

n
o

fi
d

k
R

u



сОдержание
КратКая иНСтруКция  ...........................................................2
оДоБрЕНиЕ  ............................................................................46
лучшЕЕ раСПоложЕНиЕ В аВтоМоБилЕ  ......................50
Для защиты ВашЕГо аВтоМоБиля  ................................50
рЕГулироВКа ручКи ПЕрЕНоСа  .......................................52
рЕГулироВКа ПоДГолоВНиКа ...........................................54
ПриМЕНЕНиЕ рЕМНЕй БЕзоПаСНоСти  .................... 54-56
БЕзоПаСНоСть ВашЕГо рЕБЕНКа  ...................................58
БЕзоПаСНоСть В аВтоМоБилЕ  ........................................60
уСтаНоВКа аВтоКрЕСла  .............................................. 62-66
ДЕМоНтироВаНиЕ аВтоКрЕСла  .......................................66
ПраВильНая защита ВашЕГо рЕБЕНКа  ........................68
КоррЕКтНая уСтаНоВКа аВтоКрЕСла ...................... 68-70
отКрытиЕ КозырьКа ...........................................................72
СиСтЕМа Для ПутЕшЕСтВия CYBEX  ...............................72
ДЕМоНтаж ..............................................................................72
ухоД за изДЕлиЕМ  ..............................................................74
При НЕСчаСтНоМ СлучаЕ  .................................................74
чиСтКа .....................................................................................76
СНятиЕ чЕхла  .......................................................................78
оДЕВаНиЕ чЕхла  ..................................................................78
СроК ЭКСПлуатации ПроДуКта  .......................................80
утилизация  ..........................................................................82
иНфорМация о ПроДуКтЕ  ................................................82
ГараНтия  .......................................................................... 84-86

Зміст
КоротКі ВКазіВКи  ...................................................................2
затВЕрДжЕННя  .....................................................................46
НайКращЕ розташуВаННя В аВтоМоБілі  .....................50
Для КращоГо захиСту ВашоГо аВтоМоБіля ...............50
НалаштуВаННя ПЕрЕНоСНої ручКи ................................52
НалаштуВаННя ПіДГоліВНиКа ..........................................54
захиСт рЕМіННою СиСтЕМою ................................... 54-56
БЕзПЕКа Вашої ДитиНи  .....................................................58
БЕзПЕКа В аВтоМоБілі  ........................................................60
ВСтаНоВлЕННя КріСла .................................................. 62-66
ПЕрЕМіщЕННя КріСла ..........................................................66
захиСтіть Вашу ДитиНу НаДійНо ...................................68
ПраВильНЕ ВСтаНоВлЕННя КріСла ........................... 68-70
ВіДКиДаННя НаВіСу ..............................................................72
СиСтЕМа Для ПоДорожЕй CYBEX   .................................72
ДЕМоНтаж ..............................................................................72
ДоГляД за ПроДуКтоМ ........................................................74
у ВиПаДКу аВарії  ..................................................................74
чищЕННя .................................................................................76
зНіМаННя чохла  ..................................................................78
ВСтаНоВлЕННя чохліВ СиДіНь  ........................................78
тЕрМіН ВиКориСтаННя ПроДуКту ...................................80
утилізація  .............................................................................82
іНфорМація Про ПроДуКт  .................................................82
ГараНтія ............................................................................ 84-86

48

d
k

R
u

u
a



BEskYt din Bil

AdVArSEl! Barnesædets godkendelse bortfalder 
straks, hvis der foretages ændringer af barnesædet.

AdVArSEl! Undlad at bruge ATON 3 på forsæder, 
hvor front-airbaggen er aktiveret. Dette gælder ikke 
såkaldte side-airbags.

AdVArSEl! Sid aldrig med et barn på skødet under 
kørsel. På grund af de voldsomme kræfter, der 
frigøres ved et sammenstød, vil det ikke være 
muligt at holde barnet fast. Brug aldrig samme 
sikkerhedssele til at fastgøre dig selv og barnet.

dEn BEdstE plaCERinG i BilEn

bEmærK! front-airbags udvider sig eksplosivt og kan 
medføre, at barnet kommer til skade eller dør.

bEmærK! Hvis barnesædet ikke står stabilt eller lige 
nok i bilen, kan du bruge et håndklæde eller lignende til at 
rette det op. alternativt skal du vælge en anden placering 
i bilen.

Barnesæder kan give slidmærker på visse typer 
bilsædebetræk, som er lavet af et sart materiale (f.eks. 
velour, læder osv.). For at undgå dette, kan du lægge et 
håndklæde eller lign. under barnesædet.

49



для Защиты вашегО автОмОбиля!

ПредУПреждение! В случае любой 
модификации переноска теряет одобрение!

ПредУПреждение! Не используйте ATON 
3 на передних местах, оборудованных 
активизированной передней подушкой 
безопасности. Это не относится к так 
называемым занавескам

ПредУПреждение! Никогда не держите 
ребенка, во время движения, на ваших коленях. 
из-за огромных сил ускорений, будет невозможно 
удержать ребенкa при несчастных случаях. Никогда 
не используйте один и тот-же самый ремень 
безопасности, чтобы пристегнуть себя и ребенка.

лУчшее ПОлОжение в автОмОбиле

Заметьте! Передние подушки безопасности 
большого объема  раскрываются взрывом. Это может 
привести к смерти или ранению ребенка.

Заметьте! Если креслицe-переноска ребенка не 
устойчивo или расположено криво в автомобиле, Вы 
можете использовать одеяло или полотенце, чтобы 
выровнить положение. альтернативно, Вы должны 
выбрать другое место в автомобиле.

На некоторых автомобильях покрытия сидений, которые 
сделаны из чувствительного материала (например 
велюр, кожа и т.д.) использование детских креслиц 
безопасности может привести к следам износа. чтобы 
избегать этого, Вы должны поместить одеяло или 
полотенце под детское креслицо.

для ЗахистУ вашОгО автОмОбіля!

Увага! Схвалення використання крісла не діє, 
якщо були внесені будь-які модифікації.

Увага! Не використовуйте aTon 3 на 
передньому сидіння з включенними подушками 
безпеки. це не стосується бокових подушок 
безпеки.

Увага! Ніколи не тримайте дитину в себе 
на колінах під час водіння. через сили, що 
виникають під час аварії  - буде неможливо 
втримати дитину. Ніколи не пристібайте одним 
ременем безпеки себе і дитину.

найкраще рОЗташУвання в автОмОбілі

Увага! Потужні передні подушки безпеки 
розкриваються з неймовірною силою. це може 
спричинити ушкодження або смерть дитини.

Увага! якщо крісло знаходиться у нестаблільному 
положенні - підкладіть рушник під нього, або знайдіть 
інше місце для встановлення.

Деякі автомобільні сидіння зроблені зі шкіри або 
велюру, які можуть пошкодитись через використання 
крісла. щоб цього уникнути підкладіть рушник або 
ковдру під крісло.
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AdVArSEl! Barnet skal altid fastgøres med det 
integrerede selesystem.

AdVArSEl! For at undgå, at sædet vipper, mens 
det bliver båret, skal håndtaget låses i bæreposition 
a.

justERinG af HåndtaGEt

Bærehåndtaget kan indstilles i tre forskellige positioner:
a: Bære-/køreposition.
B: Til placering af barnet i sædet.
C:  Sikker siddeposition uden for bilen.

 • håndtaget kan justeres, når knapperne b på højre og 
venstre side af håndtaget a trykkes ind.

 • indstil bærehåndtaget a i den ønskede position ved at 
trykke på knapperne b.
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ПредУПреждение! Всегда пристегивайте 
ребенка интегрированной системой ремней 
безопасности.

ПредУПреждение! чтобы избежать 
нежелательного наклона креслицы, неся его, 
удостоверьтесь, что ручка зафиксирована в 
положении переноса a.

регУлирОвка рУчки ПеренОса

ручка переноса может быть зафиксирована в треx 
различных положениях:
a: Перенос / Движение-Положение.
B: чтобы поместить ребенка в креслице.
C:  Безопасное стоящие положение вне автомобиля.

 •  чтобы изменить положения ручки нажмите на 
кнопки b на левой и правой стороне на ручке a.

 •  измените положение ручки перенос а к 
желательному положению, нажимая кнопки b.

Увага! завжди захищайте дитину за допомогою 
ременів безпеки.

Увага! Для запобігання небажаному 
розгойдуванню під час переміщення, 
переконайтесь, що ручка надійно зафіксоваа у 
переносній позиції а.

налаштУвання ПеренОснОї рУчки

Переносна ручка має три позиції налаштування:
a: Перенесення/Водіння
B: Для розміщення дитини на сидінні.
C:  Безпечна позиція для сидіння ззовні автомобіля.

 • Для налаштування ручки - натисніть кнопки b на 
правій та лівій сторонах ручки.

 • Налаштування ручки а у потрібне положення за 
допомогою натискання кнопок b.
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 • Hovedstøtten skal justeres så der liger er plads til 2 
fi ngre i mellem hovedstøtte og barnets skuldre.

 • Træk i indstillingsringen på oversiden af hovedstøtten b 
for at indstille hovedstøtten korrekt.

 • I laveste position foldes sædeindsatsen om, for at yde 
bedre støtte til de nyfødte

 • Skulderselerne løsnes ved at trykke på den 
centrale justeringsknap og samtidig trække opad i 
skulderselerne.

 • frigør selespænderne ved at trykke på den røde knap

indstillinG af HovEdstØttE

fastspændinG mEd sElE

bEmærK! kun når hovedstøtten er justeret korrekt 
beskytter den barnet optimalt.
Hovedstøtten kan indstilles i 8 positioner.

bEmærK! Vær opmærksom på at autostolen ikke står 
på legetøj eller hårde objekter.

Skulderselerne sidder monteret på hovedstøtten og 
må ikke justeres uafhængigt. Vær opmærksom på at 
hovedstøtten er ”klikket” korrekt fast inden stolen tages 
i brug.
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 • Кресло должно быть отрегулировано таким образом, 
чтобы между плечами и подголовником свободно 
помещались два пальца.

 • Потяните за петлю на верхней части подголовника b 
и приведите подголовник в нужную позицию.

 • В самом низком положении подголовника, вставка 
кресла может быть использована как поддержка для 
новорожденных, если сложить нижнюю часть.

 • расслабьте плечевые ремни, используя регулятор 
по центру и одновременно потяните оба плечевых 
ремня.

 • откройте замок ремня безопасности , нажав на 
красную кнопку.

регУлирОвка ПОдгОлОвника

Применение ремней беЗОПаснОсти

внимание! Безопасность вашего ребенка 
обеспечивается только при подходящем положении 
подголовника, который регулируется в 8 различных 
положениях.

внимание! убедитесь, что на автокресле не 
находятся игрушки или другие твердые предметы.

Плечевые ремни крепко прикреплены к подголовнику 
и не должны регулироваться по отдельности. 
убедитесь, что подголовник правильно закреплен.

 • Підголовник повинен знаходитись на відстані двох 
пальців від плечей дитини.

 • задійте кільце для налаштування у верхній частині 
підголовника b та перемістіть підголовник у 
відповідну позицію.

 • у найнижчій позиції підголовника, вкладка у сидінні 
може слугувати як підтримка для новонароджених, 
якщо скласти нижню частину.

 • Послабьте ремені безпеки, задіявши ручку для 
налаштування та поступово піднімаючи обидва 
ремені вгору.

 • Відчиніть пряжку ременя, натиснувши червону 
кнопку.

налаштУвання ПідгОлОвника

Захист ременями беЗПеки

Увага! тільки коли підголовник ідеально 
налаштований - він може забезпечити вашій дитині 
найвищій рівень безпеки. Підголовник має 8 положень 
регулювання по висоті.

Увага! Переконайтесь, що на дитячому кріслі немає 
іграшок та інших сторонніх предметів.

Плечові ремені приєднані до підголовника та не 
повинні налаштовуватись окремо. Переконайтесь, 
що підголовник надійно зафіксований у відповідній 
позиції, перед тим як використовувати крісло.
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bEmærK! Træk altid i skulderselerne og ikke 
skulderpuderne.

bEmærK! Vær opmærksom på at selerne ikke er 
snoede eller krydsede.

 • Sæt barnet i autostolen.
 • indstil skulderselerne til at passe nøjagtigt over dit 
barns skuldre.

 • før begge seletunger ned i selespændet til der høres et 
tydeligt ”klik”

 • Træk med forsigtighed i justeringsbæltet for at spænde 
skulderselerne til de ligger tæt ind til barnets krop.

bEmærK! for at opnå maksimal sikkerhed i aTon 3 
skal skulderselerne ligge så tæt til barnets krop som 
muligt.
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внимание! Всегда тяните за плечевые ремни, а не 
накладки.

внимание! убедитесь, что плечевые ремни не 
перекручены и не перекрещены.

 • усадите ребенка в автокресло.
 • отрегулируйте плечевые ремни согласно размерам 
вашего ребенка.

 •  Соедините язычки ремней вместе и защелкните их 
в замок со слышимым щелчком

 •  Мягко и осторожно потяните центральный ремень 
до тех пор пока плечевые ремни не лягут на тело 
ребенка.

внимание!  Для лучшей защиты. плечевые ремни 
Cybex ATON 3 должны плотно прилегать к телу 
ребенка.

Увага! завжди тягніть за ремні безпеки; ніколи не 
тягніть за подушечки на ременях.

Увага! Переконайтесь, що плечові ремені не 
перекрученні.

 • Посадіть дитину в крісло
 • Налаштуйте ремні безпеки так, щоб вони були чітко 
на плечах дитини.

 • з’єднайте обидва ремінних язичка у застібку, 
повинен бути звук заклацування. 

 • Поступово потягніть на себе центральний ремінь 
для налаштування, тим самим затягуючи ремені так, 
щоб вони опинилися у потрібному положенні поверх 
тіла дитини.

Увага! Для забезпечення максимального захисту у 
cyBex ATON 3, плечові ремені повинні знаходитися 
якомога ближче до тіла дитини. 
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bEmærK! lad aldrig et barn være alene i bilen..

AdVArSEl! Plastikdelene på aTon 3-sædet bliver 
varme i solen. Dit barn kan brænde sig. Beskyt dit 
barn og barnesædet mod for meget sol (f.eks. ved 
at lægge en hvid stofble el. lign. over sædet).

bEmærK! fastgør altid barnet i barnesædet og efterlad 
aldrig barnet uden opsyn, hvis du stiller ATON 3-sædet 
på et forhøjet underlag (f.eks. puslebord, køkkenbord, 
bænk mv.).

 • Tag barnet ud af bilen så tit som muligt for at aflaste 
barnets rygsøjle.

 • hold pauser på længere ture. det gælder også, når 
aTon 3-sædet anvendes uden for bilen.

sikkERHEd foR dit BaRn
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Заметьте! Никогда не оставляйте вашего ребенка в 
автомобиле без присмотра.

ПредУПреждение! Пластмассовые части 
ATON 3 нагреваются на солнце. Ваш ребенок 
может получить ожоги. защитите вашего ребенка 
и автомобильное креслицо от интенсивного 
воздействия  солнца (например накрыть белым 
одеялом).

Заметьте! Всегда держите ребенка в детском 
креслице и никогда не оставляйте вашего ребенка  
без присмотра, если ATON 3 помещён  на поднятой 
поверхности (например на столе, скамье, кресле и 
т.д.)

 •  Вынимайте вашего ребенка из автомобильного 
креслица настолько часто, насколько это возможно, 
чтобы расслабить его спинной позвоночник.

•  Прерывайте долгие поездки. Помните это также, 
используя ATON 3 вне автомобиля.

беЗОПаснОсть для вашегО ребенка

Увага! Ніколи не залишайте вашу дитину без нагляду 
в автомобілі.

Увага! Пластикові частини ATON 3 нагріваються 
на сонці. Ваша дитина також може обгоріти. 
захистіть вашу дитину та крісло від надлишкової 
дії сонця (накрити крісло білою ковдрою).

Увага! завжди оберігайте дитину у дитячому кріслі та 
ніколи не залишайте її без нагляду, якщо розміщуєте 
ATON 3 на підвищенній поверхні (стіл для зміни 
підгузок, лава та ін.)

 • Діставайте вашу дитину з дитячого крісла якомога 
частіше, щоб розслабити її спину.

 • робіть зупинки під час довгих подорожей, те саме 
треба пам’ятати коли ATON 3 використовується 
ззовні автомобіля.

беЗПека вашОї дитини
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AdVArSEl! aTon 3-sædet må aldrig anvendes
på et bilsæde med front-airbag. Dette gælder ikke
såkaldte side-airbags.

AdVArSEl! Barnesædet skal altid fastgøres med
sikkerhedsselen, selv om det ikke er i brug. I
tilfælde af en nødopbremsning eller en ulykke kan
et barnesæde, der ikke er fastgjort, kvæste andre
passagerer eller dig selv.

for at opnå størst sikkerhed for alle passagerer skal det
kontrolleres, at:..
 • sammenklappelige ryglæn i bilen er fastlåst i lodret
position.

 • forsædet er rykket længst muligt tilbage, hvis ATON
3-sædet placeres på det forreste passagersæde.

 • alle genstande, der muligvis kan forårsage skade i
tilfælde af et uheld, er forsvarligt fastgjort.

 • alle passagerer i bilen er fastspændt.

sikkERHEd i BilEn
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ПредУПреждение! Не используйте  
ATON 3 на передних местах, оборудованных 
активизированной передней подушкой 
безопасности. Это не относится к такназываемым 
занавескам.

ПредУПреждение! Детское автомобильное 
креслицe безопасности всегда должнo быть 
закрепленo ремнем безопасности, даже если 
оно не используется. В случае чрезвычайного 
торможения или несчастного случая, 
незакреплённое детское автомобильное 
креслицe безопасности может ранить других 
пассажиров или вас.

чтобы гарантировать максимальную безопасность 
для всех пассажиров удостовертесь что:...
 •  автомобильные спинки приведены в вертикальное 
положение и зафиксированы

 •  устанавливая ATON 3 на переднем пассажирском 
месте, отодвиньте сидение в крайне заднее 
положение

 •  то, что Вы должным образом закрепите все объекты, 
чтобы  снизить вероятность получить травму в 
случае несчастного случая

 •  все пассажиры в автомобиле пристёгнуты ремнями 
безопасности

беЗОПаснОсть в автОмОбиле

Увага! Ніколи не використовуйте ATON 3 на 
автомобільному сидінні з увімкненою передньою 
подушкою безпеки, але це не стосується бокових 
подушок безпеки.

Увага! Дитяче крісло завжди повинно бути 
зафіксоване ременем безпеки, навіть якщо не 
використовується. у випадку аварійної зупинки 
або аварії - незакріплене дитяче крісло може 
зашкодити вам або пасажирам.

щоб забеспечити максимальний рівень безпеки для 
всіх пасажирів, переконайтесь у наступному:
 • відкидні спинки в автомобілі зафіксовані у 
вертикальному положенні

 • якщо ATON 3 встановлюється на передньому 
сидінні, відсуньте його якомога далі назад

 • всі сторонні предмети, що можуть зашкодити під час 
аварії - надійно закріплені

 • всі пасажири автомобіля пристебнуті

беЗПека У автОмОбілі
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AdVArSEl! Sædet må ikke bruges med en
topunktssele eller en hoftesele. Hvis barnet
fastspændes med en topunktssele, kan det
medføre, at barnet kommer til skade eller dør.

 • indstil bærehåndtaget a i øverste position a. (se side 
51)

 • Placér barnesædet på bilsædet modsat
kørselsretningen. (Barnets fødder skal pege mod
bilsædets ryglæn).

 • cyBex aTon 3 kan bruges på alle sæder med en
automatisk trepunktssele. Vi anbefaler generelt at
bruge barnesædet på bagsædet. Hvis barnet sidder
foran, er det normalt udsat for større fare i tilfælde af
en ulykke.

sådan indstillEs BaRnEsædEt

 • Kontrollér, at den horisontale markering på
sikkerhedsklistermærket p er parallel med bunden af
bilen.

 • Træk trepunktsselen over barnesædet.
 • Sæt selens låsetunge i bilsædets spænde q.
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ПредУПреждение! CYBEX ATON 3 может 
использоваться на всех местах с автоматическим 
трёхточечным ремнём безопасности. Мы 
убедительно рекомендуем использовать задние 
места транспортного средства. Спереди ваш 
ребенок обычно подвержен более высоким 
рискам в случае несчастного случая.

 •  удостоверьтесь, что ручка a переноса находится в 
верхнем положении a. (см. страницу 52)

 •  Поместите креслицe против движения  на 
автомобильном сидение. (Ноги ребенка указывают в 
направлении спинки автомобильного сиденья)

 •  CYBEX ATON 3 может использоваться на всех 
местах с автоматическим трёхточечным ремнём 
безопасности. Мы убедительно рекомендуем 
использовать задние места транспортного средства. 
Спереди ваш ребенок обычно подвержен более 
высоким рискам в случае несчастного случая.

УстанОвка креслицA

 •  удостоверьтесь, что горизонтальная маркировка на 
этикетке безопасности p параллельна полу.

 •  Протяните трёхточечный ремень по детскому 
креслицу.

 •  Вставьте язык ремня в автомобильную застёжку 
ремня q. 

Увага! Крісло не повинно використовуватись 
з двоточковим або поясним ременями безпеки. 
якщо використовувати двоточковий ремінь, то це 
може призвести до ушкоджень або смерті дитини.

 • Переконайтесь, що ручка для перенесення а 
знаходиться у верхній позиції а (дивитися стр. 52)

 • розмістіть крісло на сидінні проти руху автомобіля. 
(Ноги дитини напрямлені у сторону спинки 
автомобіля).

 • CYBEX ATON 3 може використовуватись тільки у 
автомобілях з автоматичною ремінною системою 
безпеки. Ми рекомендуємо використовувати крісло 
на задньому сидінні. у передній частині автомобіля 
ваша дитина буде у більшій небезпеці під час аварії. 

встанОвлення дитячОгО крісла

 • Переконайтесь, що горизонтальна відмітка на стікері 
безпеки р знаходиться паралельно підлозі.

 • розмістіть трьохточковий ремінь поверх крісла.
 • Вставте язичок ременя у автомобільний замок на 
сидінні q.
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AdVArSEl! i nogle tilfælde er spændet q på bilens
sikkerhedssele for langt, således at det rækker ind
over selegennemføringerne på cyBex aTon 3 og
gør det vanskeligt at fastgøre aTon 3-sædet på en
sikker måde. hvis dette er tilfældet, skal der vælges
en anden placering i bilen.

 • Træk hofteselen k igennem de blå seleføringer m på
begge sider af bilsædet.

 • Træk diagonalselen l i kørselsretningen for at stramme 
hofteselen k.

 • Træk diagonalselen l bag om barnesædets top.

 • før diagonalselen l ind i den blå selegennemføring n
på bagsiden.

 • Stram diagonalselen l.

bEmærK! Undgå at sno bilselen.

AdVArSEl! Diagonalselen l skal føres ind i den blå 
seleføring n og derefter under den udfoldede lSP-enhed.
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ПредУПреждение! В некоторых случаях 
застежка q автомобильного  ремня безопасности 
может быть слишком длинной и достигнуть 
ремневых щелей CYBEX ATON 3, мешая 
устанoвить ATON 3. Если дело обстоит так, 
пожалуйста выберите другое сидение в 
автомобиле.

 •  Пропустие наколенный ремень k в синюю 
направляющую м. ремня с обеих сторон 
автомобильного сиденья.

 •  тяните диагональный ремень l в направлении 
движения, чтобы натянуть наколенный ремень k.

 •  тяните диагональный ремень l позади подголовника 
детской креслицы.

 •  Пропустите диагональный ремень l в синюю прорезь 
ремня n на задней части.

 • Сожмите диагональный ремень l.

Заметьте! Не перекручивайте автомобильный 
ремень безопасности.

внимание! штатный ремень автомобиля должен 
проходить через синие метки направляющих и ниже 
линейной системы боковой защиты (l.s.P.)

Увага! іноді, застібка q на на автомобільних 
ременях безпеки може бути занадто довгою та 
діставати до ременних отворів CYBEX ATON 3, 
тим самим роблячи правильне встановлення 
дуже складним. у такому випадку - знайдіть інше 
місце для встановлення у автомобілі.

 • Вставте поясний ремінь k у блакитні супроводжуючі 
отвори m з обох сторін крісла.

 • Натягніть діагональний ремінь l, щоб затягнути 
поясний ремінь k.

 • Протягніть діагональний ремінь l через все крісло. 

 • розмістіть діагональний ремінь l у блакитному отворі 
n для ременя на задній частині.

 • затягніть діагональний ремінь l.

Увага! НЕ перекручуйте автомобільні ремені.

Увага! ремінь повинен проходити через голубий 
супроводжуючий отвір та знаходитись під системою 
бокового захисту.
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 • der høres et „KlIK“, når lsP-enheden er låst fast

bEmærK! Hvis aTon 3 anvendes på det midterste
sæde i bilen, er det forbudt at bruge lsp-enheden!

AdVArSEl! Det er forbudt at bruge lsp-enheden
til fastspænding og løft af aTon 3.

 • Træk selen ud af den blå selegennemføring n på
bagsiden.

 • åbn spændet q på bilens sikkerhedssele og tag
hofteselen k ud af de blå selegennemføringer m.

 • den lineære sidekollisions-beskyttelses (lsp) enhed
vippes ud for at forbedre sikkerheden i tilfælde af en
sidekollision.

bEmærK! Det er ikke tilladt at vippe lsp-enheden ud
på den side af stolen, der vender væk fra døren

sådan taGEs BaRnEsædEt ud

bEmærK! lSP-enheden skal foldes ind før aTon 3
fjernes fra bilen. Dette for at beskytte lSP-enheden og
bilen mod skader.

Ved at trykke på låsemekanismen f, kan du folde lsp-
enheden nedad til den oprindelige position.

f
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 • Когда она зафиксируется, раздастся щелчок.

внимание! Систему lsp запрещается 
раскладывать, если ATON 3 установлено в середине 
автомобиля.

внимание! запрещается использование 
системы lsp в качестве фиксатора или 
переноски ATON 3

 •  Вытащите ремень автомобильного сиденья из 
синего прореза n в задней части.

 •  разблокируйте застежку q и вытащите поясной 
ремень k из синего прореза m.

 •  установите систему lsp (система защиты от 
бокового удара) для того, чтобы улучшить защиту 
малыша во время столкновения.

внимание! Необходимо установить систему lsp со 
стороны двери автомобиля.

REmovinG tHE CaR sEat

внимание! Перед тем как убрать ATON 3 из 
автомобиля сложите систему lsp. Это защитит 
систему и машину от повреждений.

нажав на фиксатор f, можно сложить устройство (lsp) 
вниз в исходное положение.

 • Повинен пролунати звук заклацування, якщо 
система зафіксована

Увага: Використовуючи ATON 3 у середній позиції - 
заборонено розкладати систему бокового захисту.

Увага! Використання системи lsp для перене-
сення крісла - заборонено.

 • Дістаньте ремінь безпеки з блакитного отвору n, що 
знаходиться позаду.

 • розстібніть автомобільну застібку q та дістаньте 
ремінь k з блакитних отворів m для ременя 

 • задійте систему боковго захисту (lsp) для 
підвищення безпеки під час боковго удару. 

Увага: Не дозволяється користуватися системою 
бокового зі сторони, що знаходиться не біля дверей.

Переміщення дитячОгО крісла

Увага: Перед тим як перемістити ATON 3 з 
автомобіля,складіть систему lsP у початкове 
положення.це захистить систему та ваш автомобіль.

за допомогою натискання на розблоковуючий пристрій 
f, ви можете скласти систему боковго захисту до низу 
в оригінальне положення.
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 • at aTon 3-sædet er placeret mod kørselsretningen.
(Barnets fødder skal pege mod bilsædets ryglæn).

 • at front-airbags er deaktiveret, hvis barnesædet er 
monteret på forsædet

 • at aTon 3-sædet er fastgjort med en trepunktssele.
 • at hofteselen k er trukket gennem
selegennemføringerne m på hver side af barnesædet.

 • at diagonalselen l er trukket gennem den blå
selekrog n på bagsiden af barnesædet.

sådan spændEs BaRnEt koRREkt fast

koRREkt montERinG af BaRnEsædEt

Af hensyn til dit barns sikkerhed, skal du kontrollere…

af hensyn til dit barns sikkerhed skal du kontrollere…

 • at skulderselerne c sidder godt fast og ikke strammer
for hårdt på barnet.

 • at hovedstøtten er justeret til den korrekte højde.
 • at skulderselerne c ikke er snoede.
 • at spændets låsetunger t er fastgjort i spændet e.
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 •  то, что ATON 3 помещен против направления 
движения. (Ноги ребенка указывают в направлении 
спинки автомобильного места)

 •  что передняя подушка безопасности не может 
тронуть CYBEX ATON 3, если автомобильное 
сидение  установлено впереди

 •  что ATON 3 закреплён 3-х точечным ремнём 
безопасности

 •  то, что ремень k проходит через прорези ремня m с 
каждой стороны креслицa

 •  то, что диагональный ремень l огибает синий крюк 
ремня n в конце креслицa ребенка

Правильная Защита вашегО ребенка

кОрректная УстанОвка автОкресла 

Для безопасности вашего ребенка убедитесь, что...

Для  безопасности вашего ребенка пожалуйста 
удостоверьтесь…

 • плечевые ремни с хорошо прилегают к телу ребенка, 
не ограничивая свободу действий.

 • Подголовник отрегулирован на подходящую высоту
 •  плечевые ремни с не перекручены
 • языки застежки t защелкнуты в замке e.

 • ATON 3 розміщений проти руху автомобіля (ноги 
дитини напрямлені у сторону спинки автомобільного 
сидіння)

 • якщо крісло встановлено на передньому сидінні, що 
передня подушка безпеки вимкнена

 • ATON 3 закріплений трьохточковим ременем 
безпеки

 • поясний ремніь k проходить через отвори m з кожної 
сторони крісла

 • діагональний ремінь l проходить через блакитний 
гачок для ременів n, позаду дитячого крісла

Захистіть вашУ дитинУ надійнО

Правильне встанОвлення крісла

Для безпеки вашої дитини, перевірте наступне...

Для безпеки вашої дитини,перевірте наступне...

 • плечові ремені c надійно прилягають до тіла дитини, 
не обмежуючи її.

 • підголовник оптимально налаштований по висоті.
 • плечові ремені с не перекручені
 • язички застібки t пристібнуті до застібки е.
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 • den lineære sidekollisions-beskyttelses (lsp) enhed 
vippes ud for at forbedre sikkerheden i tilfælde af en 
sidekollision

m

 • at sikkerhedsselens spænde q ikke strækker sig helt 
op til den blå selegennemføring m.

 • at bilens sikkerhedssele er stram og ikke snoet.
 • at ATON 3-sædet er monteret lodret på bilsædet (se 
markeringen).

bEmærK! cyBex aTon 3 er udelukkende 
beregnet til brug på fremadvendte bilsæder med et 
trepunktsselesystem i henhold til ece R16.
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 •  установите систему lsp (система защиты от 
бокового удара) для того, чтобы улучшить защиту 
малыша во время столкновения.

 •  то, что автомобильная застежка q не достигает 
синей прорези ремня m.

 •  то, что автомобильный ремень натянут и не 
искривлен

 •  то, что ATON 3 вертикально установлен на 
автомобильном сиденье (см. маркировку)

Заметьте! CYBEX ATON 3 выполнен исключительно  
для автомобильных сидений, направленныx в 
ныправлении движения автомобиля, которые 
оборудованы системой с 3-х точечными ремнями 
безопасности согласно ECE R16.  • Підніміть систему бокового захисту (lsp), щоб 

підвищити рівень безпеки під час бокового зіткнення.

 • автомобільна застібка q, не дістає до блакитного 
отвору m

 • автомобільний ремінь туго затягнутий та не 
перекручений

 • ATON 3 вертикально встановлений на сидінні

Увага! cyBex ATON 3 розроблений також для 
використання обличчям вперед, але тільки на 
автомобілях які обладнані трьохточковою ремінною 
системою, відповідно до ECE R16.
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Barnesædet frigøres ved at holde udløsningsgrebene r
trykket ind og løfte skallen opad.

sådan åBnEs aton 3-kalECHEn

CYBEX tRavEl-sYstEm

Træk solskærmen frem for at slå den op og skub den 
tilbage for at folde den væk.

Følg betjeningsvejledningen, der fulgte med din
klapvogn.

for at fastgøre cyBex aTon 3 skal sædet placeres mod
kørselsretningen på adapterne på cyBex-klapvognen.
der høres et tydeligt KlIK, når barnesædet er låst fast på
adapterne.

Tjek altid, om barnesædet er forsvarligt fastgjort på
klapvognen.

afmontERinG

1

2
3

4

71



Для снятия переноски нажмите одновременно на оба 
замка r и держа иx в положении нажатия снимите 
переноску приподняв её.

Открытие кОЗырька

система ПУтешествия CybEX

Потяните за козырек и откройте его. чтобы сложить 
козырек, верните его в первоначальное положение.

Пожалуйста следуйте за инструкциии вашей детской 
коляски.

чтобы установить CYBEX ATON 3 пожалуйста, 
поместите его против направления движения на 
адаптерах детской коляски CYBEX. Вы услышите 
слышимый щЕлчоК, когда креслице ребенка 
зафиксированo в адаптеры.
Всегда дважды проверяйте, насколько безопасно 
детское креслице закрепленo на детской коляске.

демОнтирОвание

щоб від’єднати дитяче крісло від коляски, натискайте 
кнопки r та одночасно знімайте крісло.

рОЗкладання навісУ

система для ПОдОрОжей CybEX 

Потягніть навіс у напрямі від сидіння, тим самим 
розкладіть його. щоб скласти навіс, натисніть на нього 
у напряі базової позиції.

Будь ласка дотримуйтесь інструкцій, що йдуть разом з 
вашою коляскою.

Для того щоб приєднати CYBEX ATON 3, будь ласка, 
розмістіть його проти руху на адаптори коляски Cybex. 
Ви повинні почути звук заклацування, коли крісло 
надійно зафіксується на адаптерах.

завжди ретельно перевіряйте, щоб дитяче крісло було 
надійно зафіксоване у колясці.

демОнтаж
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Sædet er måske ikke sikkert efter en ulykke på grund af 
beskadigelser, som ikke er umiddelbart synlige. derfor 
må det ikke bruges igen.

pRoduktplEjE

i tilfældE af En ulYkkE

for at sikre den bedst mulige beskyttelse af dit barn 
bedes du bemærke følgende:
 • alle vigtige dele af barnesædet skal regelmæssigt 
undersøges for eventuelle skader.

 • De mekaniske dele skal fungere fejlfrit.
 • det er vigtigt, at barnesædet ikke bliver klemt mellem 
hårde dele som feks. bildøren, sædeskinne osv., som 
kan forårsage beskadigelse af sædet.

 • Barnesædet skal efter et hårdt fald el. lign. 
undersøges af producenten.

bEmærK! Når du køber en CYBEX ATON 3, anbefales 
det at købe et ekstra sædebetræk. Det giver dig mulighed 
for at rengøre og tørre ét betræk, mens det andet bruges 
på sædet.
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Креслице может получить незаметные повреждения 
после несчастного случая. Поэтому после несчастного 
случая креслицe не должно использоваться снова.

УхОд За креслицем

в слУчае несчастнОгО слУчая

чтобы гарантировать максимально лучшую защиту 
для вашего ребенка, пожалуйста примите во 
внимание следующее:
 •  Все важные части детского креслицa безопасности 
должны быть регулярно исследованы на предмет 
дефектов.

 •  Механические части должны функционировать 
безупречно.

 • Существенно, что детское автомобильное креслицe 
безопасности не зажатo между твердыми частями 
как дверь автомобиля, направляющие сидений и 
т.д., которыe могут повредить креслицe.

 •  Детское креслицe безопасности должно быть 
исследовано изготовителем после несчастных 
случаев.

Заметьте! Когда Вы покупаете CYBEX ATON 3, 
рекомендуем купить второй чехол креслицa. Это 
позволит Вам использовать второй чеxол во время 
чистки первого.

Під час аварії крісло може зазнати ушкоджень, 
які не видно на перший погляд. Саме тому, крісло 
треба негайно замінити у подібному випадку. якщо 
у вас виникли певні сумніви, будь ласка, зв’яжіться з 
продавцем або виробником.

дОгляд За ПрОдУктОм

щО рОбити Після аварії

Для того щоб гарантувати максимальнийрівень 
безпеки вашій дитині, переконайтесь у наступному:
 • Всі важливі частини крісла повинні регулярно 
перевірятися на наявність ушкоджень.

 • Механічні частини повинні функціонувати 
бездоганно.

 • Крісло не повинно бути затиснутим частинами 
автомобіля (двері, сидіння і т.д.) - це може викликати 
його пошкодження.

 • Крісло повинно бути перевірене виробником, після 
падіння чи іншої схожої ситуації.

Увага! При придбанні CYBEX ATON 3 рекомендовано 
придбати додатковий чохол. це дозволяє чистити 
один, коли другий знаходиться у користуванні.
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Det integrerede selesystem kan rengøres med et mildt 
rengøringsmiddel og varmt vand.

AdVArSEl! Der må under ingen omstændigheder 
bruges kemiske rengøringsmidler eller blegemidler!
AdVArSEl! Det integrerede selesystem kan ikke 
fjernes fra barnesædet. Undlad at fjerne dele af 
selesystemet.

bEmærK! Vask betrækket før ibrugtagning. Stolebetræk 
kan vaskes ved max. 30 grader skånevask. Hvis der 
vaskes ved højere temperatur, kan stoffet miste farve. 
Vask betrækket separat og undgå tørretumbling! Undgå 
tørring i direkte sollys! Plasticdelene kan rengøres med et 
mildt rengøringsmiddel og varmt vand.

REnGØRinG
Det er vigtigt at bruge et originalt cyBex aTon 3- 
sædebetræk, da betrækket er en væsentlig del af sædets 
funktion. Du kan købe ekstra betræk hos forhandleren.
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интегрированная система ремня безопасности может 
быть очищена с умеренным моющим средством и 
теплой водой.

ПредУПреждение! Пожалуйста не 
используйте химические моющие средства или 
отбеливающие реагенты!
ПредУПреждение! интегрированная система 
ремня безопасности не может быть удалена из 
креслицa. Не удаляйте части системы ремня 
безопасности.

внимание! Необходимо вымыть чехол перед 
первым использованием. чехлы от сидения можно 
вымыть в стиральной машине при 30°C, не более, 
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.

чистка
Важно использовать только оригинальный чехол 
CYBEX ATON 3, так как чехол - существенная  
функцианальная часть.

ремінну систему безпеки можна очистити за 
допомогою м’якої миючої рідини та теплої води.

Увага! Будь ласка, не використовуйте хімічні 
миючі засоби та відбілювачі ні за яких обставин.
Увага! ремінна система безпеки не знімається з 
крісла. Не намагайтесь зробити цього.

Увага! Будь ласка, випрайте чохол перед першим 
користуванням. це можна зробити у пральній машині 
при температурі не вище 30°C у делікатному режимі. 
якщо прати при вищій температурі - тканина може 
втратити колір. Будь ласка, прайте чохол окремо від 
інших речей та не сушіть його механічними способами. 
Не сушіть чохол під прямими сонячними променями.

чистка
Дуже важливо використовувати оригінальний чохол 
cyBex aTon 3 , оскільки він є важливою частиною 
цілісного функціонування. Ви можете придбати 
додатковий чохол у офіційного продавця.
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AdVArSEl! Barnesædet må aldrig bruges uden 
betræk.

bEmærK! Undgå at sno skulderselerne.

 • åben selespændet.
 • fjern skulderpuderne fra skulderselerne
 • Træk hovedstøttebetrækket af hovedstøtten.
 • Træk skulderselerne ud af hovedstøttebetrækket.
 • fjern hovedstøttebetrækket.
 • Træk sædebetrækket af skallen på autostolen.
 • Træk selespændet igennem sædebetrækket.
 • nu kan du fjerne betrækket. 

sådan taGEs BEtRækkEt af

sådan sættEs sædEBEtRækkEt på

Betrækket består af 5 dele. 1 sæde, 1 hovedstøtte, 2 
skulderpuder og 1skridtstroppude. for at afmontere 
betrækket følg disse punkter:

Når sædebetrækket skal sættes på igen, skal det foregå i
omvendt rækkefølge af det ovenfor beskrevne.

bEmærK! anvend kun cyBex aTon 3-betræk!
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Предупреждение! Детское креслицe 
безопасности никогда не должно использоваться 
без чехла.

Заметьте! Не крутите лямки.

 • откройте замок.
 • уберите накладки с плечевых ремней.
 • Потяните чехол  по краю подголовника.
 • Протяните плечевые ремни через чехол 
подголовника.

 • уберите  чехол с подголовника.
 • Потяните чехол кресла по краю сидения.
 •  Протяните застежку ремня через чехол автокресла.
 • теперь можно снять чехол.

снятие чехла

УстанОвка чехла на местО

чехол состоит из 5 частей. 1 чехол сидения, 1 чехол 
подголовника, 2 плечевые накладки, 1 накладка на 
застежку ремней.Пожалуйста, следуйте этим пунктам:

чтобы установить чехол на место на креслице, 
выполните пункты в обратном порядке как показано 
выше.

Заметьте! используйте CYBEX ATON 3 только с 
чехлом!

Увага! Дитяче крісло ніколи не повинно 
використовуватись без чохлів.

Увага! Не перекручуйте ремені безпеки.

 • розстібніть застібку.
 • зніміть ремінні подушечки з плечових ременів.
 • зтягніть чохол підголовника з його каркасу.
 • Дістаньте плечові ремені з застібаючими язичками з 
чохла для підголовника.

 • зніміть чохол для підголовника.
 • зніміть чохла для сидіння з його каркасу.
 • Витягніть ремені безпеки з чохла для сидіння.
 • тепер всі чохли можуть бути зняті.

Знімання чОхла

надівання чОхлів на кріслО

чохол складається з 5 частин.1 чохол сидіння,1 чохол 
підголовника, 2 чохла ремінних подушечок, 1 чохол 
застібки. Для зняття чохла, зробіть наступне:

Для того щоб надіти чохли знову на крісло, зробіть всі 
попередні етапи у зворотньому порядку.

Увага! Використовуйте чохли тільки для  
cyBex aTon 3.
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Plastikmaterialer slides med tiden, f.eks. på grund af 
påvirkning af direkte sollys, og derfor kan produktets 
egenskaber variere lidt.

eftersom bilsædet kan blive udsat for store 
temperaturforskelle samt andre uforudsigelige kræfter, 
skal nedenstående vejledning følges.

 • hvis bilen udsættes for direkte sollys i længere tid, 
skal barnesædet tages ud af bilen eller tildækkes med 
et tæppe.

 • Undersøg én gang årligt alle sædets plasticdele for 
evt. beskadigelser eller ændringer i form eller farve.

 • hvis du lægger mærke til nogen ændringer, skal du 
skille dig af med sædet. ændringer i stoffet, og især 
falmede farver, er helt normalt og er ikke tegn på, at 
produktet er behæftet med fejl.

pRoduktEts lEvEtid
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так как пластмассовые материалы стареют со 
временем, например от воздействия прямых 
солнечных лучей, свойства продукта могут немного 
измениться.

Поскольку кабина автомобиля подлежит высоким 
температурным перепадам и другим воздействиям, 
следуйте пожалуйста инструкциям ниже.

 •  Если автомобиль оставлен так, что долго будет 
находится под воздействием солнечных лучей, 
детское креслицe безопасности должно быть вынуто 
из автомобиля или покрыто тканью.

 •  Ежегодно исследуйте все пластмассовые части 
креслицa на предмет дефектов или измения форм 
или цвета.

 •  Если Вы заметили какие-нибудь констуктивные 
изменения, Вы должны избавиться от креслицa. 
изменения в ткани - в особенности исчезновение 
цвета - является нормальным и не является 
дефектом.

срОк гОднОсти

Пластикові матеріали зношуються з часом, наприклад, 
при надмірному впливі сонячних променів і 
характеристики продукту можуть зазнати деяких змін.

Дитяче крісло може зазнати пошкоджень при 
надмірних температурних коливаннях та інших 
непередбачуваних явищ, саме тому пам’ятайте про 
наступне:

 • якщо автомобіль знаходиться під тривалим впливом 
прямих сонячних променів, крісло треба дістати з 
автомобіля та накрити тканиною.

 • Перевіряйте всі пластикові частини крісла на 
наявність пошкоджень та зміну кольору, щорічно.

 • якщо ви помітили будь які зміни, крісло потрібно 
утилізувати. зміна кольору - у деяких випадках 
нормальне явище і не вважається ушкодженням.

термін викОристання ПрОдУктУ
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AdVArSEl! al emballage skal opbevares 
utilgængeligt for børn. kvælningsfare!

klik ind på vores website for yderligere oplysninger om 
vores produkter www.CYBEX-onlinE.Com

BoRtskaffElsE
af hensyn til miljøet beder vi venligst vores kunder om 
at bortskaffe alt affald korrekt i starten (emballagen) 
og ved afslutningen (sædets dele) af barnesædets 
levetid. Der kan være kommunale forskelle på reglerne 
for affaldshåndtering. for at sikre korrekt bortskaffelse 
af barnesædet skal du derfor rette henvendelse til den 
tekniske forvaltning i din kommune. Du bedes under alle 
omstændigheder overholde de affaldsbestemmelser, der 
gælder for dit lokalområde.

 • serienummer (fremgår af klistermærket).
 • Bilens mærke og type samt sædets normale placering 
i bilen

 • Barnets vægt (alder, størrelse).

kontakt venligst først forhandleren i tilfælde af 
spørgsmål. du bedes have følgende oplysninger klar:

pRoduktinfoRmation
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ПредУПреждение! Держите все упаковочные 
материалы вдали от детей. Есть риск удушья!

Для дальнейшей  информации о наших продуктах 
пожалуйста посетите www.CYBEX-onlinE.Com

расПОряжение
По экологическим причинам мы любезно просим, 
чтобы наши клиенты утилизовали вначале (упаковку), 
и в конце (части креслицa). инструкции вывоза 
отходов могут быть различными в разныx регионаx. 
чтобы гарантировать надлежащее избавление 
от детского креслицa безопасности, пожалуйста 
свяжитесь с вашим коммунальным управлением или 
администрацией вашего  места жительства. В любом 
случае, пожалуйста примите во внимание инструкции 
вывоза отходов вашей страны.

 • Серийный номер (см. Этикетку).
 •  тип и марку автомобиля, и место расположения 
креслица.

 • Вес (Возраст, размер) ребенка.

Если Вы имеете вопросы, пожалуйста свяжитесь 
сначала с вашим дилером. Пожалуйста сначала 
соберите следующую информацию:

инфОрмация О ПрОдУкте

Увага! тримайте всі упаковочні матеріали  
подалі від дітей. існує небезпека задухи.

Для більш детальної інформації про наші продукти 
відвідайте www.CYBEX-onlinE.Com

УтиліЗація
через екологічні переконання, ми дуже просимо 
належним чином утилізувати спочатку упаковку, а 
потім, після закінчення терміну використання, й інші 
частини дитячого крісла. Питання з регулювання 
утилізації можуть змінюватись регіонально. Саме 
тому, щоб убезпечити себе, будь ласка зверніться до 
вашого локального представника з питань утилізації.

 • серійний номер.
 • назва виробника та тип вашого автомобіля, позиція 
нормального розташування у автомобілі.

 • вага (вік, зріст) вашої дитини

якщо у вас виникли питання, спочатку зверніться до 
продавця. Пам’ятайте наступну інформацію:

інфОрмація ПрО ПрОдУкт
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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- eler 
materialefejl opstår, vil CYBEX - efter egen vurdering - 
enten reparere produktet uden beregning, eller udskifte 
produktet med et nyt. For at udnytte 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, hvor 
produktet bringes til producenten eller nogen anden 
person end den oprindelige forhandler. Undersøg 
produktet grundigt på udleveringstidspunktet for 
eventuelle produktions- eller 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. Er der tale om en 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 
brugsanvisningen, hvis eventuelle reparationer er blevet 
udført af autoriserede personer, og hvis originale 
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Данная гарантия действует только на территории 
страны, где продается товар. Гарантия действует 3 
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. Гарантия действует 
тогда, когда товар находится в чистом и надлежащем 
состоянии. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту 
инструкцию, перед тем как обращаться к продавцу. 
Гарантия не действует на повреждения, 

гарантия

Дана гарантія поширюється тільки в тій країні, де цей 
продукт був з самого початку проданий роздрібним 
торговцем клієнту. Гарантія поширюється на всі 
виробничі і матеріальні дефекти, що існують на дату 
придбання товару або виникають протягом 3-ох 
років з моменту покупки клієнтом товару у продавця, 
який йому його продав (гарантія виробника). у 
разі, якщо виробничий або матеріальний дефект 
має місце, ми - на свій розсуд - або відремонтуємо 
продукт безкоштовно або замінимо його на новий. 
Для отримання даної гарантії потрібно надати 
товар продавцеві, який  вам його продав і надати 
документ, що підтверджує факт покупки (чек або 
рахунок-фактура), який містить дату покупки, назву 
роздрібного торговця і тип виробу. ця гарантія буде 
не дійсна, якщо продукт відправлений до виробника 
або будь-якої  іншої особі, крім продавця, який продав 
цей продукт споживачеві. Будь ласка, перевірте 
продукт щодо будь-яких неполадок чи дефектів 
матеріалу безпосередньо під час придбання, а якщо 
продукт був придбаний за допомогою дистанційної 
торгівлі, відразу після його отримання. у разі дефекту, 
негайно припиніть застосування придбаного товару 
і відправте його безпосередньо продавцеві, який 
продав вам його. у разі гарантії продукт повинен 
бути повернений в чистому і повному стані збірки. До 
контакту з продавцем роздрібної торгівлі, будь ласка 
прочитайте цю інструкцію вкрай уважно. ця гарантія 
не поширюється на пошкодження, 
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komponenter og reservedele er anvendt.
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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

CYBEX gmbh, 
Riedinger str. 18, 95448 Bayreuth, germany 
Tel.: +49 921 78 511-0, Fax.: +49 921 78 511- 999

викликані неправильним використанням, впливом 
навколишнього середовища (вода, вогонь, дорожньо-
транспортні пригоди і т.д.) або нормальним зносом. 
Дана гарантія діє виключно в тому випадку, якщо 
використання продукту завжди проводилося 
відповідно до інструкцій з експлуатації, якщо такі є, 
будь-яке втручання в продукт і послуги пов’язані з 
його обслуговуванням були виконані уповноваженими 
особами і якщо були використані тільки оригінальні 
деталі та аксесуари. ця гарантія не виключає, 
обмежує або іншим способом не впливає на 
встановлені законом права споживача, у тому числі 
претензії в порушенні законних прав споживача і 
вимог щодо порушення умов контракту, які покупець 
може мати по відношенню до продавця або виробника 
товару.
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