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EN WARNING! This short manual serves as an overview only. For maximum protection and best comfort for your child it is essential 
to read and follow the entire instruction manual carefully. Correct Order: Baby seat initial setup - fasten child - fasten baby seat in 
the car.

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. 

CZ VAROVÁNÍ! Tento stručný návod slouží pouze jako přehled. Pro maximální ochranu a nejlepší pohodlí pro Vaše dítě je nezbytné 
přečíst a dodržovat pečlivě veškeré pokyny v návodu k použití. Správné pořadí: počáteční nastavení dětské sedačky - zapnutí 
dítěte - zapnutí dětské sedačky v autě.

SK VAROVANIE! Tento stručný návod slúži iba ako prehľad. Pre maximálnu ochranu a najlepšie pohodlie pre Vaše dieťa je 
nevyhnutné prečítať a dodržiavať starostlivo všetky pokyny v návode na použitie. Správne poradie: počiatočné nastavenie detské 
sedačky - zapnutie dieťaťa - zapnutie detskej sedačky v aute.

AR تحذير: يُستخدم هذا الدليل المختصر كاستعراض عام فقط. بهدف الوصول إلى الحد األقصى من الحماية والراحة، من الضروري قراءة دليل التعليمات الكامل والتقيّد به. 
الترتيب الصحيح: إجالس الرضيع في السلة الخفيفة – ربط الرضيع بالحزام في السلة الخفيفة – ربط السلة الخفيفة في السيارة.

GR ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Οι ακόλουθες σύντομες οδηγίες εξυπηρετούν μόνο την επισκόπηση. Για να επιτευχθεί μέγιστη ασφάλεια 
και άνεση για το παιδί σας, πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρες τις οδηγίες χρήσης. Σωστή σειρά: Ρύθμιση 
παιδικού καθίσματος - Δέσιμο παιδιού - Τοποθέτηση καθίσματος στο κάθισμα αυτοκινήτου.

HU FIGYELMEZTETÉS! Ez a rövid tájékoztató csak áttekintésül szolgál. Gyermeke maximális védelme és kényelme érdekében 
elengedhetetlen, hogy  a teljes tájékoztatótalaposan elolvassa. A helyes sorrend: Gyermek ülés összeállítása – a gyermek 
rögzítése - a gyermekülés kocsiba történő rögzítése.

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.

RO AVERTIZARE! Instrucțiunile succinte prezentate în continuare oferă numai o privire de ansamblu. Pentru garantarea unui nivel 
maxim de siguranță și confort pentru copilul dvs. este esențială citirea cu atenție în totalitate a instrucțiunilor de utilizare. Ordinea: 
Reglarea inițială a scaunului pentru bebeluși – Fixarea copilului – Montarea scaunului în autovehicul.

TR UYARI! Bu bölüm bir özet niteliğindedir. Maksimum güvenlik ve kullanım kolaylığı için, kılavuzun tamamını okumanız önemlidir. 
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Dear Customer!
THANK YOU FOR BUYING THE CBX SHIMA.  

WE CAN ASSURE YOU THAT SAFETY, COMFORT AND EASE OF USE WERE OUR HIGHEST PRIORITIES 

WHEN DEVELOPING THE CAR SEAT. THIS PRODUCT IS MANUFACTURED UNDER EXCEPTIONAL 

QUALITY CONTROL AND MEETS THE STRICTEST SAFETY REQUIREMENTS.

Уважаемый покупатель!
МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР АВТОКРЕСЛА CBX SHIMA. МЫ МОЖЕМ ВАС ЗАВЕРИТЬ, ЧТО В 

ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ АВТОКРЕСЛА НАША КОМАНДА СФОКУСИРОВАЛАСЬ НА БЕЗОПАСНОСТИ, 

КОМФОРТЕ И ЭРГОНОМИЧНОСТИ. АВТОКРЕСЛО ИЗГОТОВЛЕНО ПО САМЫМ ВЫСОКИМ 

СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА И ОТВЕЧАЕТ САМЫМ СТРОГИМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ.

Шановний покупець!
ДЯКУЄМО, ЩО ОБРАЛИ CBX SHIMA. ЗАПЕВНЯЄМО ВАС, ЩО БЕЗПЕКА, КОМФОРТ І ЗРУЧНІСТЬ 

У ВИКОРИСТАННІ БУЛИ НАШИМИ НАЙВИЩИМИ ПРІОРИТЕТАМИ ПРИ РОЗРОБЦІ ДАННОГО 

АВТОКРІСЛА. ТОВАР ВИГОТОВЛЕНО ПІД ВИНЯТКОВИМ КОНТРОЛЕМ ЯКОСТІ І ВІН ВІДПОВІДАЄ 

НАЙСУВОРІШИМ ВИМОГАМ БЕЗПЕКИ.
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ECE R 44/04____________
UNIVERSAL

- 13 kg

SHIMA

EN

Note! Due to country-specific requirements (e.g. colour 
labelling on the car seat), the product features may vary in 
their external appearance. This, however, does not affect 
the correct functioning of the product.

Note! Always keep this Instruction Manual at hand in the 
compartment that has been provided for that purpose on 
the car seat.

 ! WARNING! In order to keep your child properly 
protected it is absolutely essential that you use 
the car seat as described in this manual.

HOMOLOGATION
CBX Shima – infant car seat 
ECE R44/04 age group 0+ 
Weight: up to 13 kg 
Age: up to approx. 18 months
Only suitable for vehicle seats with a 
three-point automatic belt, approved 
under ECE regulation no. R16 or 
equivalent standard.
СЕРТИФИКАЦИЯ
CBX Shima – автокресло для 
младенцев 
ECE R44/04 Группа 0+ 
Вес: до 13 кг 
Возраст: примерно до 18 месяцев.
Подходит только для сидений 
транспортных средств с 
трехточечным автоматическим 
ремнем, в соответствии со 
стандартом ECE R 16 или 
аналогичным.
СЕРТИФІКАЦІЯ
CBX Shima – автокрісло 
ECE R44/04 група 0+ 
Вага: до 13 кг 
Вік: прибл до. 18 місяців
Підходить тільки для сидінь 
транспортних засобів з 
триточковим автоматичним 
ременем, затвердженим 
відповідно до правила ECE R16 
або еквівалентного стандарту.

Note! The three-point belt must only be passed through 
the designated routings. The belt routings are described  
in detail in this manual and are marked in blue on the  
car seat.
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увага! Згідно вимог конкретної країни (наприклад, колір 
маркування на автокріслі), характеристики продукту 
можуть відрізнятися за зовнішнім виглядом. Однак, це 
не впливає на правильне функціонування товару.

внимание! Из-за особых требований в разных странах 
(например, цветные ярлыки на автокресле), внешний 
вид кресла может незначительно отличаться. Это 
никоим образом не влияет на функциональность 
автокресла.

UA ! внимание! Для безопасности ребенка 
абсолютно необходимо использовать 
автокресло в точном соответствии с настоящей 
инструкцией.

 ! Увага! Щоб забезпечити Вашій дитини 
належний рівень безпеки, використовуйте 
автокрісло згідно данної інструкції.

увага! Триточковий ремінь повинен проходити по 
спеціальній траекторії. Направляючі ременя детально 
описані у цій інструкції і позначені блакитним на 
автокріслі.

внимание! Трехточечный ремень должен проходить 
только через специальные направляющие. 
Направляющие помечены синим цветом на корпусе 
автокресла, детальная информация содержится в 
данной инструкции.

Примечание! Пожалуйста, храните инструкцию 
по эксплуатации в пределах досягаемости для 
использования в будущем.

Увага: завжди зберігайте інструкцію поряд для 
використання у майбутньому.
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THE CORRECT POSITION IN THE VEHICLE

It is possible that some car seats that are made of soft 
material (e.g. velours, leather, etc.) may show signs of 
usage and/or discolouration. In order to avoid this, you 
could, for example, place a cover or towel underneath it. 
In this context, we would also like to refer to you to our 
cleaning instructions, which must absolutely be followed 
before the first use of the seat.

FOR THE PROTECTION OF YOUR CAR

The infant car seat can be used on all vehicle seats with 
automatic three-point safety belts approved in the vehicle 
manual for ‚universal‘ use.

Note! Always check before buying the infant car seat 
whether the seat can be properly installed in your vehicle. 
Always comply with the recommendations in the vehicle‘s 
manual. ! WARNING! No modifications or additions are allowed 

to be made to the infant car seat without the approval 
of Cybex. Repairs are only allowed to be undertaken 
by persons who have been authorised to do so. In 
doing so, they must always use original components 
and accessory parts only. If not, the protective function 
of the infant car seat is no longer guaranteed.

Note! If the infant car seat is placed on the vehicle seat in 
a way that is not stable or at too steep an angle, it can be 
adjusted with an additional blanket. Alternatively, choose 
another seat in the vehicle.
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ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

Следы износа и/или обесцвечивания могут появиьтся 
на некоторых сидениях из деликатных материалов 
(например, велюр, кожа и т.д.) при использовании 
автокресла. Этого можно избежать, положив на сиденье 
автомобиля, например, плед или полотенце. В этом 
контесте также обратитесь к разделу ухода за автокреслом 
в данной инструкции. крайне важно соблюдать данные 
рекомендации перед первым использованием автокресла 
в автомобиле.

ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ

внимание! Всегда проверяйте перед покупкой может 
ли автокресло быть правильно установленным в вашем 
автомобиле. Необходимо всегда соблюдать рекомендации, 
содержащиеся в руководстве транспортного средства.

ПРАВИЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ В АВТОМОБІЛІ

На деяких автомобільних сидіннях, на яких 
встановлюється автокрісло, можуть з’явитися сліди 
використання і / або знебарвлення. Щоб запобігти 
цьому, підкладіть під автокрісло ковдру або рушник. 
Також, ознайомтесь із нашими рекомендаціями з 
чистки. Уважно дотримуйтесь наведених інструкцій 
перед першим використанням автокрісла.

ЗАХИСТ АВТОМОБІЛЯ

Увага! Перед покупкою автокрісла, завжди перевіряйте, 
чи можна його правильно встановити в автомобіль. 
Завжди дотримуйтесь рекомендацій, що зазначені в 
інструкції транспортного засобу. ! ВНИМАНИЕ! Любые изменения или дополнения 

запрещены без разрешения CYBEX. Ремонт 
разрешен только уполномоченным лицами. При 
этом, они обязаны всегда использовать только 
оригинальные компоненты и аксессуары. В 
противном случае, защитные функции автокресло 
более не гарантируются.

 ! УВАГА! Без дозволу Cybex забороняється робити 
будь-які зміни з автокріслом. Ремонт автокрісла 
може робитися тільки уповноваженими особами. 
При цьому, завжди повинні використовуватись 
тільки оригінальні компоненти і деталі. В 
протилежному випадку, захисна функція 
автокрісла не гарантується.

Автокресло для новорожденных предназначено 
для перевозки в автомобилях с автоматическими 
трехточечными ремнями безопасности согласно списку 
транспортных средств в руководстве пользователя.

Дитяче автокрісло можна встановлювати на всіх 
сидіннях автомобіля з триточковими ременями 
безпеки, затвердженими в інструкції транспортного 
засобу для «універсального використання«.

внимание! Если автокресло помещают на сиденье 
автомобиля так, что оно находится в неустойчивом 
положении, можно подложить одеяло. Либо выберите 
другое сидение в автомобиле.

увага! Якщо автокрісло, при розміщенні в 
транспортному засобі, не фіксується чітко і правильно, 
відрегулюйте це за допомогою ковдри. В якості 
альтернативи, виберіть інше місце в автомобілі.
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SAFETY IN THE VEHICLE

In order to guarantee the best possible safety for all 
passengers make sure that...
 • foldable backrests in the vehicle are locked in their 
upright position.

 • when installing the car seat on the front passenger seat, 
adjust the vehcile seat in rearmost position.

 • you properly secure all objects likely to cause injury in 
the case of an accident.

 • all passengers in the vehicle are buckled up.

 ! WARNING! Never use the car seat on a vehicle 
seat with an activated front airbag. This does not 
apply to so-called side airbags.

 ! WARNING! The car seat and the base must always 
be secured correctly in the vehicle even when not in 
use. In case of an emergency brake or accident, an 
unsecured car seat may injure other passengers or 
yourself.

 ! WARNING! NEVER hold a baby on your lap in a 
vehicle. The forces released in a collision are way 
too high for any person to hold on to the baby. Never 
secure yourself and the child with only one vehicle 
seat belt.

Note! The large-volume front airbag expands explosively 
and may cause your child serious injury or even death. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ В АВТОМОБИЛЕ БЕЗПЕКА В АВТОМОБІЛІ

Для безопасности всех пассажиров, убедитесь что...

 • спинки задних сидений автомобиля находятся в 
вертикальном положении и зафиксированы.

 • при установке автокресла на переднем сиденье 
автомобиля отодвиньте сиденье до упора назад.

 • вы надежно фиксируете все предметы, которые 
могут нанести травму при аварии. 

 • все пассажиры пристегнуты.

Для того, щоб забезпечити максимальну безпеку для 
всіх пасажирів переконайтеся, що ...
 • складні спинки в автомобілі зафіксовані в 
вертикальному положенні.

 • при установці автокрісла на передньому 
пасажирському сидінні, відрегулюйте сидіння 
автомобіля в крайнє заднє положення.

 • всі об’єкти в автомобілі надійно закріплені.
 • усі пасажири в автомобілі пристебнуті.

 ! ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте автокресло 
на сиденье с активированной фронтальной 
подушкой безопасности. Это не относится к так 
называемым боковым подушкам безопасности.

 ! УВАГА! Ніколи не встановлюйте автокрісло на 
сидінні автомобіля з активованою подушкою 
безпеки. Це не стосується так званих бокових 
подушок.

 ! ВНИМАНИЕ! Автокресло и база всегда должны 
быть правильно зафиксированы, даже если не 
используются. В случае резкого торможения 
или аварии, незакрепленное автокресло может 
травмировать пассажиров или водителя.

 ! УВАГА! Автокрісло і база повинні бути правильно 
закріплені в транспортному засобі, навіть коли не 
використовуються. У разі екстреного гальмування 
або аварії, незакріплене автокрісло може завдати 
шкоди іншим пасажирам.

 ! ВНИМАНИЕ! НИКОГДА не перевозите ребенка 
у себя на коленях. Сила при столкновении 
слишком велика, чтобы удержать ребенка. 
Никогда не фиксируйте себя и ребенка одним 
ремнем безопасности.

 ! УВАГА! НІКОЛИ не тримайте дитину на колінах 
в транспортному засобі. Ніколи не закріплюйте 
себе і дитину одним ременем безпеки автомобіля.

ВНИМАНИЕ! Передняя подушка безопасности 
увеличивается при аварии и может быть причиной 
серьезных травм или смерти вашего ребенка.

УВАГА! Об’ємна передня подушка безпеки швидко 
активується і це може привести до серйозної травми 
дитини або навіть смерті.



16

2

1

CARRYING HANDLE ADJUSTMENT

The carrying handle can be adjusted into 4 different 
positions:
A:  Carrying/Driving-Position.
B+C: For placing the baby in the seat.
D:  Safe sitting position outside the car.

•  In order to adjust the handle press buttons (1) on left 
and right side on the handle (2).

•  Adjust the carrying handle (2) to the desired position by 
pressing the buttons (1).

 ! WARNING! Always secure the baby with the integ-
rated harness system.

 ! WARNING! In order to avoid unwanted tilting of the 
seat whilst carrying, make sure that the handle is 
locked in the carrying position A.
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РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ ПЕРЕНОСА

Ручка переноса может быть зафиксирована в 4 
различных положениях:
A:  Перенос / Движение-Положение.
B+C: Чтобы поместить ребенка в креслице.
D:  Безопасное стоящие положение вне автомобиля.

•  Чтобы изменить положения ручки нажмите на кнопки 
(1) на левой и правой стороне на ручке (2).

•  Измените положение ручки перенос (2) к 
желательному положению, нажимая кнопки (1).

РЕГУЛЮВАННЯ РУЧКИ ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ

Ви можете зафіксувати ручку для перенесення у 4 
позиціях:
A:  Положення для перенесення/в автомобілі. 
B+C: Для розміщення дитини в кріслі.
D:  Безпечне положення поза автомобілем.

•  Tõstesanga reguleerimiseks vajutage sangal (1) nuppe 
(2) vasakul ja paremal pool.

•  Reguleeriga tõstesang (2) soovitud asendisse hoides 
all nuppe (1).

 ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда пристегивайте 
ребенка интегрированной системой ремней 
безопасности.

 ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы избежать 
нежелательного наклона креслицы, неся его, 
удостоверьтесь, что ручка зафиксирована в 
положении переноса A.

 ! УВАГА! Завжди закріплюйте дитину 
вбудованою системою ременів безпеки.

 ! HOIATUS! Hoiatus! Kiikumise vältimiseks 
veenduge enne turvahälli tõstmist, et tõstesang on 
lukustunud asendis A.
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ADJUSTING THE SHOULDER BELTS

To adjust the height of the shoulder belts (3) please follow 
the next steps:

•  When the baby is approximately 3 months the seat 
insert can be removed to provide enough space for the 
child (see page 32).

•  The height of the shoulder belts (3) must be adjusted 
in such a way that they run through the belt slots (4) 
directly above the baby‘s shoulders.

•  Take out the shoulder belts (3) from the splitter plate 
(17) located ln the rear of the seat.

•  Pull both shoulder belts (3) through the shell and seat 
cover.

•  Thread the shoulder belts (3) through the proper 
harness slot (4). From the rear of the seat, secure 
the belts onto the splitter plate. Pull to make sure the 
shoulder belts are firmly secured onto the splitter plate.

Note! Only if the shoulder belts (3) are adjusted correctly 
optimum security can be provided. 

Note! Please make sure that the shoulder belts (3) are not 
twisted but should lie flat against the main seat, run evenly 
through the belt slots (4) and down to the buckle (5). 

3

5

17

4
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РЕГУЛИРОВКА ПЛЕЧЕВЫХ РЕМНЕЙ

Чтобы изиенить высоту плечевых ремней (3) 
пожалуйста, придерживайтесь следующих шагов:

•  Когда ребенку приблизительно 3 месяца, вставка 
креслицa может быть удалена, чтобы обеспечить 
достаточное место для ребенка (см. страницу 33).

•  Высота плечевых ремней (3) должна быть 
отрегулирована таким способом, чтобы они входили 
в щели ремня  непосредственно выше плеч ребенка.

ЗАМЕТЬТЕ! Оптимальную безопасность можно 
обеспечить, только если плечевые ремни (3) 
приспособлены правильно.

ЗАМЕТЬТЕ! Пожалуйста удостоверьтесь, что 
плечевые ремни (3) не прокручены, и должны лечь 
в направляющих против главного места, пройти 
равномерно через щели ремней (4) и вниз к застежке 
(5).

НАЛАШТУВАННЯ ПЛЕЧОВИХ РЕМЕНІВ

Для налаштування плечових ременів (3) , будь ласка 
виконайте наступні кроки:

•  Коли дитина досягає віку 3 місяців, вставку для 
новонароджених можна зняти аби забезпечити 
дитину додатковим простором (див. стр.33)

•  Плечові ремені (3)  повинні бути налаштовані таким 
чином, щоб вони проходили через отвори для 
ременів (4) вище плечей дитини.

УВАГА! Максимальний рівень безпеки гарантований 
тільки у тому випадку, якщо плечові ремені(3) 
правильно налаштовані.

УВАГА! Будь ласка переконайтесь, що плечові ремені 
С не перекручені та розташовані горизонтально 
по відношенню до головного сидіння, пролягають 
рівномірно через отвори для ременів (4) і йдуть вниз до 
застібки (5).

•  Выньте плечевые ремни (3) из разделительной 
пластины (17), которая располагается в задней 
части сиденья.

•  Протяните оба плечевых ремня (3) через каркас и 
чехол сиденья.

•  Проденьте плечевые ремни (3) через необходимое 
отверстие для ремней безопасности (4). Сзади 
сиденья закрепите ремни в разделительной 
пластине. Потяните за плечевые ремни, чтобы 
убедиться в том, что они надежно закреплены в 
разделительной пластине.

•  Зніміть плечові ремені (3) з розподільної пластини, 
(17) що знаходиться на зворотному боці сидіння.

•  Витягніть обидва плечових ременя (3) із каркасу та 
чохла сидіння.

•  Протягніть плечові ремені (3) через відповідні отвори 
(4). На зворотному боці сидіння закріпіть ремені на 
розподільній пластині. Потягніть, щоб переконатися 
у тому, що плечові ремені міцно закріплені на 
розподільній пластині.
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SAFETY FOR YOUR BABY
NOTE! Always secure the baby in the child seat and never 
leave your child unattended when putting the CBX Shima 
on elevated surfaces (e.g. diaper changing  
table, table, bench ...).

NOTE! Never leave your child in the car unattended.

•  Take your baby out of the car seat as often as  
possible in order to relax its spine. 

•  Interrupt longer journeys. Remember this as well, when 
using the CBX Shima outside the car.

 ! WARNING! Plastic parts of CBX Shima heat up 
in the sun. Your baby may get burnt. Protect your 
baby and the car seat from intense exposure to the 
sun (e.g. putting a white blanket over the seat).
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БЕЗПЕКА ВАШОЇ ДИТИНИ
УВАГА! Завжди оберігайте дитину у дитячому кріслі та 
ніколи не залишайте її без нагляду, якщо розміщуєте 
CBX Shima на підвищенній поверхні (стіл для зміни 
підгузок, лава та ін.)

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

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

•  Робіть зупинки під час довгих подорожей, те саме 
треба пам’ятати коли CBX Shima використовується 
ззовні автомобіля.

 ! УВАГА! Пластикові частини CBX Shima 
нагріваються на сонці. Ваша дитина також може 
обгоріти. Захистіть вашу дитину та крісло від 
надлишкової дії сонця (накрити крісло білою 
ковдрою).

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА
ЗАМЕТЬТЕ! Всегда держите ребенка в детском 
креслице и никогда не оставляйте вашего ребенка  без 
присмотра, если CBX Shima помещён  на поднятой 
поверхности (например на столе, скамье, кресле и т.д.)

ЗАМЕТЬТЕ! Никогда не оставляйте вашего ребенка в 
автомобиле без присмотра.

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

•  Прерывайте долгие поездки. Помните это также, 
используя CBX Shima вне автомобиля.

 ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пластмассовые части 
CBX Shima нагреваются на солнце. Ваш 
ребенок может получить ожоги. Защитите 
вашего ребенка и автомобильное креслицо от 
интенсивного воздействия  солнца (например 
накрыть белым одеялом).
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SECURING THE BABY
NOTE! Please remove all toys and other hard objects from 
the car seat.

NOTE! Leave a maximum space of one finger between the 
baby and the shoulder belts.

NOTE! Make sure that the shoulder belts (3) are not 
twisted.

•  Open the buckle (5).
•  To loosen pull up the shoulder belts (3) while pushing 

the central adjuster button (8) and pulling the shoulder 
belts (3) up. Please always pull the belt tongues (7) and 
not the belt pads (6). 

•  Place your baby into the seat.
•  Put the shoulder belts (3) straight over the baby’s 

shoulders.

•  Join the buckle tongue sections (7) together and insert 
them into the buckle (5) with an audible CLICK. Pull the 
central adjuster belt (9) until the shoulder belts fit the 
baby‘s body snugly. 

• Push the red button to open the buckle (5).
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ЗАЩИТА РЕБЁНКА
ЗАМЕТЬТЕ! Пожалуйста удалите все игрушки и другие 
твердые объекты с автомобильного сидения.

Заметьте! Оставьте между ребенком и плечевым 
ремнём максимально место одного пальца.

ЗАМЕТЬТЕ! Удостоверьтесь, что плечевые ремни (3) 
не прокручены.

ЗАХИСТ ДИТИНИ
УВАГА! Будь ласка, приберіть іграшки та інші сторонні 
предмети з сидіння.

УВАГА! Між дитиною та плечовими ременями повинно 
залишитися простору не більше ніж на один палець 
дорослого.

УВАГА! Переконайтесь, що плечові ремені (3) не 
перекручені.

•  Натисніть на кнопку регулятора, (8), що знаходиться 
спереду посередині сидіння, та одночасно потягніть 
за обидва плечових ремені, щоб (3) ослабити 
регулюючий ремінь.

• Натисніть на кнопку, щоб відкрити замок (5).
• Посадіть дитину у сидіння.
•  Покладіть плечові ремені на плечі дитини.

•  З’єднайте верхню (18) та нижню частину застібки 
(19).

•  Вставте застібку у замок (5), так щоб почути 
характерний звук застібання — КЛАЦАННЯ. 
Поправте плечові ремені, так щоб вони знаходилися 
посередині плечей дитини.

•  Потягніть центральний регулюючий ремінь, (9) так 
щоб плечові ремені притиснулись до дитини.

•  Нажмите на кнопку регулятора (8) спереди по центру 
сиденья и потяните за оба плечевых ремня (3), 
чтобы ослабить ремни безопасности.

• Нажмите на красную кнопку, чтобы открыть пряжку 
(5).
• Поместите Вашего ребенка на сиденье.
•  Оденьте плечевые ремни непосредственно на плечи 

ребенка.

•  Соедините верхний (18) и нижний язычки пряжки (19) 
для образования одного язычка.

•  Вставьте его в пряжку (5) до ЩЕЛЧКА. 
Отрегулируйте наплечники по центру плеч ребенка.

•  Потяните за ремень центрального регулятора (9) 
до тех пор, пока плечевые ремни не будут плотно 
охватывать ребенка.



24

INSTALLING THE SEAT
•  Place the seat against driving position on the car seat.
•  Make sure that the carrying handle (2) is in the upper 

position A (see page 17.)
•  Make sure that the horizontal marking on the safety 

sticker (10) is parallel to the floor.
• Pull the three-point belt over the child seat.
• Insert the belt tongue into the car belt buckle (11).
•  Insert the lap belt (12) into the blue belt guides (13) on 

both sides of the car seat.
•  Pull the diagonal belt (14) in driving direction to tighten 

the lap belt (12).
•  Pull the diagonal belt (14) behind the top end of the 

baby seat.

 ! WARNING! The seat must not be used with a two-
point belt or a lap belt. When securing your child 
with a two-point belt, this may result in injuries or 
death of the child.

•  Bring the diagonal belt (14) into the blue belt slot (15) 
on the back.

• Tighten the diagonal belt (14).

Note! Do not twist the car belt.

2
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11

12

13

14

15
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УСТАНОВКА КРЕСЛИЦA УСТАНОВКА КРЕСЛИЦA

 ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! CBX Shima 
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.

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

•  Пропустите диагональный ремень (14) в синюю 
прорезь ремня (15) на задней части.

• Сожмите диагональный ремень (14).

ВНИМАНИЕ! Не перекручивайте ремни автомобиля.

•  Розмістіть діагональний ремінь (14) у блакитному 
отворі (15) для ременя на задній частині.

•  Затягніть діагональний ремінь (14).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Під час виконання вищенаведених 
дій, не перекручуйте ремінь безпеки автомобіля.

•  Разместите кресло на сидении против хода движения 
автомобиля.

•  Убедитесь, что ручка (2) зафиксирована в положении 
A.

•  Убедитесь, что знак установки на предупреждающем 
стикере (10), расположенном сбоку 
автокресла,параллелен полу транспортного средства.

•  Вытащите ремень безопасности автомобиля и 
протяните его вокруг кресла. 

•  Поместите поясной ремень (12) в голубые 
направляющие (13) по бокам автокресла.

•  Застегните ремень безопасности (11).
•  Затяните поясной ремень (12), натянув плечевой (14).
•  Протяните диагональный ремень за головой 

автокресла (14).

•  Помістіть автокрісло, звернене до задньої частини 
транспортного засобу на сидіння транспортного засобу.

•  Переконайтесь, що ручка для перенесення (2) 
зафіксована в положенні А.

•  Переконайтесь, що значок установки на наклейці (10), 
розташованої на бічній стороні дитячого автокрісла, 
вирівняний з підлогою автомобіля.

•  Витягніть ремінь безпеки транспортного засобу і 
направте його над автокріслом.

•  Вставте поясний ремінь (12) в сині направляючі (13) з 
обох сторін автокрісла.

•  Зафіксуйте пряжку ременя в ремені безпеки 
автомобіля (11).

•  Затягніть поясний ремінь (12), потягнувши 
діагональний ремінь (14) в напрямку передньої 
частини транспортного засобу.

•  Протягніть діагональний ремінь (14) позаду верхньої 
кінцівки автокрісла.
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SECURING YOUR CHILD CORRECTLY
For the safety of your child please check …

For the safety of your child please make sure ...
INSTALLING THE BABY SEAT CORRECTLY

•  if all belts (3) fit well to the body without restricting the 
baby

• if the belt adjustment is correct
• if the shoulder belts (3) are not twisted
• if the buckle tongues (7) are fastened in the buckle (5)

•  that the SHIMA is positioned against driving direction 
(the feet of the baby point in the direction of the 
backrest of the car seat)

•  if the car seat is installed in front, that the front-airbag is 
deactivated

• that SHIMA is secured with a 3-point belt

Note! The CBX SHIMA is exclusively made for forward 
facing car seats, which are equipped with a 3-point belt 
system according to ECE R16.

3
7 5

3
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ПРАВИЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВАШЕГО РЕБЕНКА
Для безопасности вашего ребёнка пожалуйста 
проверьте ...

Для  безопасности вашего ребенка пожалуйста 
удостоверьтесь …

КОРРЕКТНАЯ УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА

•  то, что CBX Shima помещен против направления 
движения. (Ноги ребенка указывают в направлении 
спинки автомобильного места)

•  что передняя подушка безопасности не может 
тронуть CBX Shima, если автомобильное сидение  
установлено впереди

•  что Shima закреплён 3-х точечным ремнём 
безопасности

ЗАХИСТІТЬ ВАШУ ДИТИНУ НАДІЙНО
Для безпеки вашої дитини, перевірте наступне:

Для безпеки вашої дитини,перевірте наступне:
ПРАВИЛЬНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ КРІСЛА

Заметьте! CBX Shima выполнен исключительно для 
автомобильных сидений, направленныx в ныправлении 
движения автомобиля, которые оборудованы системой 
с 3-х точечными ремнями безопасности согласно ECE 
R16.

Увага! CBX Shima розроблений також для 
використання обличчям вперед, але тільки на 
автомобілях які обладнані трьохточковою ремінною 
системою, відповідно до ECE R16.

•  плечевые ремни (3) хорошо прилегают к телу 
ребенка, не ограничивая свободу действий.

• Подголовник отрегулирован на подходящую высоту
•  плечевые ремни (3) не перекручены
• языки застежки (7) защелкнуты в замке (5)

•  плечові ремені (3) надійно прилягають до тіла 
дитини, не обмежуючи її.

• підголовник оптимально налаштований по висоті.
• плечові ремені (3) не перекручені
• язички застібки (7) пристібнуті до застібки (5)

•  CBX Shima розміщений проти руху автомобіля (ноги 
дитини напрямлені у сторону спинки автомобільного 
сидіння)

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

•  CBX Shima закріплений трьохточковим ременем 
безпеки
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•  that the lap belt (12) is running through the belt slots 
(13) on each side of the baby seat

•  that the diagonal belt (14) is running through the blue 
belt hook (15) on the back of the baby seat

•  that the car buckle (11) is not reaching all the way to the 
blue belt slot (13)

• that the car belt is tight and not twisted
•  that the CBX Shima is vertically installed on the car seat 

(see marking)

REMOVING THE CAR SEAT
•  Take the seat belt out of the blue belt slot (15) in the 

back.
•  Open the car buckle (11) and take the lap belt (12) out 

of the blue belt slots (13).

 ! WARNING! It may be that buckle part of the 
vehicle seat belt is too long so that it reaches 
the blue belt routing of the infant car seat. This 
means that the infant car seat cannot be fastened 
tightly. If this is the case, choose another seat in 
the vehicle for the infant car seat. In case of doubt 
contact the manufacturer of the infant car seat.
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•  то, что ремень (12) проходит через прорези ремня 
(13) с каждой стороны креслицa

•   то, что диагональный ремень (14) огибает синий 
крюк ремня (15) в конце креслицa ребенка

•  то, что автомобильная застежка (11) не достигает 
синей прорези ремня (13).

•  то, что автомобильный ремень натянут и не 
искривлен

•  то, что CBX Shima вертикально установлен на 
автомобильном сиденье (см. маркировку)

•  поясний ремніь (12) проходить через отвори (13) з 
кожної сторони крісла

•  діагональний ремінь (14) проходить через блакитний 
гачок для ременів (15), позаду дитячого крісла

•  автомобільна застібка (11), не дістає до блакитного 
отвору (13)

•  автомобільний ремінь туго затягнутий та не 
перекручений

•  CBX Shima вертикально встановлений на сидінні

ИЗМЕНИЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО СИДЕНЬЯ
•  Возьмите ремень безопасности и пропустите через 

синий прорез ремня (15) в задней части.
•  Откройте автомобильную застежку (11) и пропустите 

наколенный ремень (12) через прорез ремня (13).

ЗНІМАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО КРІСЛА
•  Дістаньте пасок безпеки з блакитного отвору (15) на 

задній частині. 
•  Відімкніть автомобільну застібку (11)  та пропустіть 

наколінний ремінь (12) через проріз (13).

 ! ВНИМАНИЕ! Возможно, что пряжка ремня 
автомобиля слишком длинная и касается 
голубых направляющих автокресла. Это 
означает, что кресло не может быть крепко 
пристегнуто. В этом случае выберите другое 
сидение для установки автокресла. При 
сомнениях обратитесь к производителю 
автокресла.

 ! УВАГА! Може бути, що частна з пряжкою 
ременя безпеки автомобіля занадто довго, 
так що вона досягає блакитної направляючої 
автокрісла. Це означає, що автокрісло не може 
бути надійно закріплене. В такому випадку, 
оберіть інше місце для автокрісла в автомобілі. 
У разі виникнення сумнівів зверніться до 
виробника автокрісла.
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OPENING THE CBX SHIMA CANOPY
Pull the canopy panel away from the seat and turn the
canopy up. To fold away the canopy turn it back to its
basic position.
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КАК РАСКРЫТЬ КАПЮШОН CBX SHIMA
Потяните за козырек и откройте его. чтобы сложить
козырек, верните его в первоначальное положение.

ВІДКРИВАННЯ НАВІСУ CBX SHIMA
Потягніть навіс у напрямі від сидіння, тим самим 
розкладіть його. Щоб скласти навіс, натисніть на нього 
у напряі базової позиції.
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The cover consists of 5 parts. 1 seat cover, 1 adjustable 
insert, 2 shoulder pads and 1 buckle pad. To remove the 
cover please follow these steps:

REMOVING THE COVER

ATTACHING THE SEAT COVERS
In order to put the covers back onto the seat, proceed in 
the reverse order as shown above.

Note! Do not twist the shoulder straps.

•  Remove the shoulder belts (3) as descibed on page 18.
•  On the side of canopy, pull the tab (19) and detach the 

canopy frame (20).
•  Pull out the cover from shell front.
• Pull the buckle (5) through the seat cover.
• Now you can remove the cover parts.

 ! WARNING! The child seat must never be used 
without the cover.

19
20

Hinweis! Use original CBX SHIMA covers only!
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ВНИМАНИЕ! Только оригинальные чехлы CBX Shima 
могут быть использованы.

Чехол состоит из 5 частей. 1 покрытие места,  
1 приспосабливаемая вставка, 2 плечевые накладки 
и 1 защита застежки. Чтобы удалить покрытие 
пожалуйста следуйте следующим пунктами:

СНЯТИЕ ЧЕХЛА

УСТАНОВКА ЧЕХЛА НА МЕСТО
Чтобы установить чехол на место на креслице, 
выполните пункты в обратном порядке как показано 
выше.

Заметьте! Не крутите лямки.

Навіс складається з 5 частин. 1 покриття сидіння, 1 
регульована вставка, 2 плечові накладки та 1 застібка. 
Для того щоб зняти навіс, виконайте наступне:

ЗНІМАННЯ ЧОХЛА

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

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Використовуйте лише оригінальні 
чозли CBX Shima.

Увага! Не перекручуйте ремені безпеки.

 ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Детское креслицe 
безопасности никогда не должно использоваться без 
чехла.

 ! УВАГА! Дитяче крісло ніколи не повинно 
використовуватись без чохлів.

•  Зніміть плечові ремені, (3) як показано на сторінці 19.
•  Потягніть за фіксатор тенту збоку (19) та від'єднайте 

раму тенту (20).
•  Зніміть чохол з передньої частини каркасу сидіння.
• Протягніть замок (5) через чохол сидіння.
• Тепер можна зняти елементи чохла.

•  Зніміть плечові ремені, (3) як показано на сторінці 19.
•  Потягніть за фіксатор тенту збоку (19) та від'єднайте 

раму тенту (20).
•  Зніміть чохол з передньої частини каркасу сидіння.
• Протягніть замок (5) через чохол сидіння.
• Тепер можна зняти елементи чохла.
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CLEANING
It is important to use only an original CBX Shima seat 
cover since the cover is an essential part of the function. 
You may obtain spare covers at your retailer.

Note! Please wash the cover before you use it the first 
time. Seat covers are machine washable at max. 30°C 
on delicate cycle. If you wash it at higher temperature, 
the cover fabric may lose colour. Please wash the cover 
separately and never dry it mechanically! Do not dry the 
cover in direct sunlight! You can clean the plastic parts with 
a mild detergent and warm water.

The integrated harness system can be cleaned with a mild 
detergent and warm water.

 ! WARNING! Please do not use chemical detergents 
or bleaching agents under any circumstances!

 ! WARNING! The integrated harness system cannot 
be removed from the baby seat. Do not remove 
parts of the harness system.
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ЧИСТКА
Важно использовать только оригинальный чехол CBX 
Shima, так как чехол - существенная функцианальная 
часть.

Интегрированная система ремня безопасности может 
быть очищена с умеренным моющим средством и 
теплой водой.

ЧИСТКА
Дуже важливо використовувати оригінальний чохол 
CBX Shima, оскільки він є важливою частиною цілісного 
функціонування. Ви можете придбати додатковий чохол 
у офіційного продавця.

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

 ! 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.

 ! 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.

Примечание! Перед первым использованием помойте 
чехол. Части из ткани можно очистить только путем 
ручной стирки в теплой воде (ок. 30°C). Пожалуйста, 
стирайте чехол отдельно и никогда не сушите его 
механическим путем! Не сушите чехол под прямыми 
солнечными лучами! Пластмассовые детали можно 
очищать с использованием мягкого моющего средства 
и теплой воды.

Увага: перед першим використанням виперіть чохол. 
Тканинні елементи дозволяється прати лише вручну 
в теплій воді (прибл. 30 °C). Чохол потрібно прати 
окремо від інших речей. Не сушити чохол механічним 
способом! Не сушити чохол під прямим сонячним 
світлом! Пластикові елементи мити м’яким миючим 
засобом і теплою водою.
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Креслице может получить незаметные повреждения 
после несчастного случая. Поэтому после несчастного 
случая креслицe не должно использоваться снова.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
Чтобы гарантировать максимальный уровень защиты 
для вашего ребенка, соблюдайте правила:

Важно убедиться, что детское сиденье не застряло 
между жесткими деталями, такими как двери 
автомобиля, направляющие сиденья и т.д., которые 
могут повредить его.

В СЛУЧАЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

•  Все детали детского автокресла должны на 
регулярной основе проверяться на повреждения.

•  Механические детали должны функционировать без 
проблем.

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

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

ДОГЛЯД ЗА ПРОДУКТОМ
Для того, щоб переконатися, автокрісло забезпечує 
максимальний захист вашої дитини, необхідно 
дотримуватися таких правил:

Переконайтесь, що автокрісло не застрягло 
між твердими предметами, такими як двері або 
направляючі сидіння і т.д., оскільки це може призвести 
до його пошкодження.

ЩО РОБИТИ ПІСЛЯ АВАРІЇ
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.

•  Всі важливі частини давтокрісла необхідно 
регулярно перевіряти на наявність пошкоджень.

•  Всі механічні компоненти функціонують бездоганно.

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

Увага! При придбанні CBX Shima рекомендовано 
придбати додатковий чохол. Це дозволяє чистити один, 
коли другий знаходиться у користуванні.
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TRAVEL SYSTEM
Follow the instruction manual for your stroller!
You may attach the infant car seat on any approved 
stroller.
Click the infant car seat onto the approved adapter with 
the child looking towards the parent. Make sure the infant 
car seat audibly locks in place on both sides. Always check 
that the infant car seat is firmly connected to the stroller. 
To unlock, press and hold both release buttons (16) on the 
infant car seat and lift it.
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СИСТЕМА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ СИСТЕМА ДЛЯ ПОДОРОЖЕЙ
Следуйте инструкциям пользователя для вашей 
коляски. 
Вы можете прикрепить автокресло на любую 
одобренную коляску. Чтобы установить автокресло, 
пожалуйста, разместите его так при помощи адаптеров, 
чтобы ребенок смотрел на родителей. Убедитесь, что 
кресло зафиксировалось с четким щелчком. Всегда 
проверяйте, чтобы автокресло плотно соединялось с 
коляской. Нажмите оба фиксатора (16) на автокресле и 
приподнимите автокресло.

Дотримуйтесь пунктів, указаних в інструкції для 
коляски!
Ви можете прикріпити автокрісло до будь-якої 
відповідної коляски. Заклацніть автокрісло на 
відповідному адаптері з дитиною, яка дивлячиться 
в сторону батьків. Переконайтесь, що автокрісло 
надійно зафіксоване з обох сторін. Завжди 
перевіряйте, щоб автокрісло було надійно приєднане 
до коляски. Для зняття блоку натисніть і утримуйте 
обидві кнопки розмикання (16) на автокріслі і підійміть 
його.



41

 EN

 RU

 UA

СРОК СЛУЖБЫ ПРОДУКТА ТРИВАЛІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРОДУКТУ
Это автомобильное автокресло было спроектировано 
таким образом, чтобы оно могло выполнять свои 
функции при обычном использовании в течение 
срока службы изделия ок. 7 лет. Постепенное 
изнашивание пластика, например, в результате 
воздействия солнечных лучей (УФ), может привести к 
небольшому ухудшению свойств продукта. Поскольку 
могут быть очень большие колебания температуры 
и непредсказуемые напряжения в транспортных 
средствах, должны быть соблюдены следующие 
пункты:

Це автокрісло було створене для звичайного 
використання, що розраховане приблизно на 7 років. 
Поступове зношування пластика, наприклад, через 
вплив сонячного світла, може спричинити незначне 
погіршення властивостей продукту. Оскільки дуже 
високі коливання температури й інші непередбачувані 
ситуації трапляються в транспортних засобах, 
необхідно дотримуватись таких пунктів:

•  Если автомобиль подвергается прямому 
воздействию солнечных лучей в течение 
длительного времени, детское автокресло 
необходимо убрать из автомобиля или накрыть 
легкой тканью.

•  Регулярно проверяйте все пластмассовые и 
металлические детали автокресла на наличие 
повреждений или изменение формы и цвета. Если 
вы заметили какие-либо изменения в детском 
автокресле, оно должно быть утилизировано или 
проверено и, возможно, заменено изготовителем.

•  Изменения в ткани, особенно выцветание, являются 
нормой при использовании в автомобиле и если они 
не ухудшают функционал кресла.

•  Якщо транспортний засіб безпосередньо піддається 
впливу сонячного світла протягом тривалого часу, 
дитяче автокріслокрісло необхідно вийняти або 
накрити легкою тканиною.

•  Постійно перевіряйте пластикові та металеві частини 
автокрісла на наяність пошкоджень або змін форми 
чи кольору. Якщо ви помітили будь які зміни в 
автокріслі, воно має бути утилізоване або перевірене 
та по можливості замінене виробником.

•  Зміни обшивки, особливо вицвітання є нормальними 
під час використання автокрісла та не погіршують 
його функцій.
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Если Вы имеете вопросы, пожалуйста свяжитесь 
сначала с вашим дилером. Пожалуйста сначала 
соберите следующую информацию:

Для дальнейшей  информации о наших продуктах 
пожалуйста посетите www.mycbx.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.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

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

креслица.
•  Вес (Возраст, Размер) Ребенка.

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

Для більш детальної інформації про наші продукти 
відвідайте www.mycbx.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.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

• серійний номер.
• назва виробника та тип вашого автомобіля, позиція 
нормального розташування у автомобілі.
• вага (вік, зріст) вашої дитини

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

 ! УВАГА! Тримайте всі упаковочні матеріали 
подалі від дітей. Існує небезпека задухи.
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Следующая гарантия распространяется исключительно в 
стране, где этот продукт был изначально продан продавцом 
клиенту. Гарантия распространяется на все дефекты 
изготовления и материалов, существующих на дату покупки 
или появляющихся в срок от трех (3) лет с даты покупки у 
продавца, который изначально продал продукт (гарантия 
производителя). В случае появления дефектов, мы – по 
своему усмотрению – либо безвозмездно отремонтируем 
товар, либо заменим его идентичным продуктом. Чтобы 
получить такую гарантию, следует доставить или отправить 
продукт продавцу, который изначально продал вам товар, 
а также приложить оригинал документа, подтверждающего 
факт покупки (чек или счет-фактура), на котором указана 
дата покупки, имя продавца и спецификация товара. 
Гарантия не распространяется, если товар отправлен 
производителю или другому лицу, кроме продавца, который 
изначально продал продукт покупателю. Пожалуйста, 
проверьте товар на комплектность и наличие дефектов 
сразу в день покупки, или, если продукт был приобретен 
дистанционно, сразу после получения. В случае 
обнаружения дефекта, прекратите его использование 
и сразу же направьте его продавцу. Продукт должен 
быть возвращен в чистом виде и полной комплектации. 
Прежде чем обращаться в магазине, пожалуйста, 
прочитайте эту инструкцию по эксплуатации. Эта гарантия 
не распространяется на повреждения, вызванные 
неправильным использованием, влиянием окружающей 

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, викликані неправильним 
використанням, впливом навколишнього середовища (вода, 

ГАРАНТІЯ
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среды (вода, огонь, дорожно-транспортные происшествия 
и т.д.) или нормальным износом. Она применяется только 
если продукт всегда использовался в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации, и все модификации и 
услуги были выполнены уполномоченными лицами и, 
если были использованы оригинальные компоненты и 
аксессуары. Данная гарантия не исключает, ограничивает 
или иным образом влияет на установленные законом 
права потребителя, в том числе требования и претензии 
относительно нарушения договора.

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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