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Виготовлено в Німеччині

VAROVAISUUS Будь ласка, не піддавайте дитяче крісло дії прямих
сонячних променів Під інтенсивними прямими сонячними
променями дитяче крісло або деякі частини дитячого крісла можуть
сильно нагріватися, що може завдати шкоди дитині.
НЕБЕЗПЕКА Використовуйте на задньому сидінні: Перемістіть

переднє сидіння достатньо далеко, щоб ноги дитини не могли досягти
спинки переднього сидіння, оскільки це безпечніше.
VAROVAISUUS

Жорсткі предмети та пластмасові деталі Sperling-Fix i-Size
повинні бути розташовані та встановлені таким чином, що вони не
несли навантаження під час щоденного користування автомобілем, так
щоб не пошкодитися рухомим сидінням або дверями автомобіля.

7. 5-точковий регулятор опори

13. Ручка регулювання підголівника

19. База сидіння

2. Нагрудник

8. Рукоятка регулювання нахилу

14. Top Tether

20. Посібник з кріплення ISOFIX

3. Пряжка 5-точкової опори

9. Кнопка регулювання опори

15. Відділення для Посібника користувача 21. ISOFix анкерні точки (автомобіль)

4. Резервуар колінного поясу

10. Подушка сидіння

16. Регулятор Top Tether

22. Спинка

5. Індикатор ISOFIX

11. 5-точкова опора

17. Гачок Top Tether

23. Інтегрований захист від ударів на стороні

6. Ручка випуску ISOFIX

12. Вкладка для малої дитини

18 Роз'єм ISOFIX

24. Підголівник

НЕБЕЗПЕКА Будь ласка, переконайтесь, що місце сидіння транспортного
засобу, на якому встановлено дитяче крісло, знаходиться у правельному
положенні, якщо сидіння транспортного засобу можна відновити.

AVOVA Sperling-Fix i-Size можна встановити обличчям вперед, 21
зафіксувавши роз'єми ISOFIX ⑱ до точок кріплення ISOFIX
і приєднавши Top Tether ⑭ до точки кріплення Top Tether в
автомобілі. Сумісний з універсальними сидячими положеннями в
транспортних засобах. Будь ласка, прочитайте ваш посібник.
21

20

VAROVAISUUS Переконайтесь, що багаж або інші предмети надійно
закріплені. Ненадійно закріплений багаж може призвести до
серйозних травм для дітей та дорослих у випадку нещасних випадків.
VAROITUS Не використовуйте агресивні миючі засоби, які можуть
спричинити пошкодження матеріалів дитячого крісла.
НЕБЕЗПЕКА AVOVA рекомендує, щоб дитяче крісло не були куплені або
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НЕБЕЗПЕКА Якщо у вас виникнуть сумніви, порадьтесь або з виробником

автомобільного сидіння, чи з продавцем.

3

УСТАНОВКА

ПІДГОТОВКА

Зніміть підголовник сидіння транспортного засобу або перемістіть його
до найвищого положення, щоб він не заважав підголівнику дитячого
сидіння 24 у найвищому положенні.

VAROVAISUUS VAROVAISUUS Ilmaisee vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa
kuolemaan tai vakavaan vammaan, ellei sitä vältetä.

НЕБЕЗПЕКА Ніколи не закріпляйте вашу дитину чи дитяче крісло за
допомогою двох-коннекторного ременя, оскільки це може
призвести до серйозних травм або смерті в разі нещасного випадку.
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2. Поставте Sperling-Fix i-Size на
відповідне сидіння автомобіля,
залишаючи достатньо місця між
дитячим кріслом та спинкою
сидіння автомобіля. Встановіть Top
Tether ⑭ на задню частину сидіння
автомобіля. Витягніть один із
важелів випуску ISOFIX ⑥, доки не
почуєте чіткий "клік". Потім
відпустіть важіль назад у вихідне
положення та знову потягніть
важіль, доки роз'єм ISOFIX ⑱
повністю не розтягнеться. Повторіть
дії на іншому важелі ISOFIX, щоб
повністю розширити інший роз'єм
ISOFIX.

НЕБЕЗПЕКА AVOVA Sperling-Fix i-Size можна використовувати тільки
в транспортних засобах, оснащених точками кріплення ISOFIX 21 , а
також точкою кріплення Top Tether для дітей від 76 см до 100 см.
НЕБЕЗПЕКА Використовуйте лише 5-точкову опору ⑪, щоб
забезпечити свою дитину якщо він / вона менше 100 см у висоту.
Коли ваша дитина досягне 100 см і більше, ви повинні
використовувати 3-коннекторним ременем у автомобілі.

16

5. Утримуйте кнопку на регуляторі Top
Tether ⑯. Витягніть фіксатор на кінці
гачка, щоб отримати бажану довжину
Top Tether.

VAROVAISUUS Дитяче крісло завжди повинно бути закріплене, коли
воно перебуває в транспортному засобі, навіть якщо жодна дитина
не перевозиться, використовуючи точки кріплення ISOFIX 21 , а також
точки кріплення Top Tether або автомобільний коннекторний ремінь.
VAROVAISUUS Дитяче крісло потрібно регулярно перевіряти, щоб
запевнитися, що його частини знаходяться у функціональному стані
та не мають ябудь-яких пошкоджень.
НЕБЕЗПЕКА Будь ласка, зніміть ваше крісло в разі будь-якого
транспортного та / або насильницького зіткнення, оскільки дитяче
крісло може бути пошкоджено, але пошкодження може бути не
відразу видно.
НЕБЕЗПЕКА Не використовуйте мастильні матеріали та жодним
чином не змінюйте Sperling-Fix i-Size, оскільки це може серйозно
вплинути на його здатність захищати вашу дитину.

НЕБЕЗПЕКА Переконайтеся, що спинкадитячого крісла 22
торкається спинки сидіння транспортного засобу, а підголовник сидіння
транспортного засобу не відштовхує дитяче крісло від спинки сидіння
транспортного засобу. Якщо потрібно, ви можете відрегулювати або
навіть зняти підголовник сидіння транспортного засобу.
НЕБЕЗПЕКА Переконайтесь, що після інсталяції як індикатори
ISOFIX ⑤, так і Top Tether ⑯ показують зелені знаки.
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НЕБЕЗПЕКА Звукові «клацання» слід

НЕБЕЗПЕКА Рекомендується використовувати вказівки для установки
ISOFIX що допоможуть при установці. Вони допоможуть уникнути пошкоджень
сидіння транспортного засобу. Якщо сидіння транспортного засобу
можна скласти, видаліть направляючі вкладиші ISOFIX перед цим.

НЕБЕЗПЕКА Не використовуйте дитяче корісло довше ніж до досягненняс
дитиною 12-річного віку. Через вікові зміни якість матеріалу має мінятися.

розроблене для використання в домашніх умовах та має застосовуватися
лише у транспортному засобі.

НЕБЕЗПЕКА Ніколи не залишайте вашу дитину не пристебнутою у
дитячому кріслі.

3. Відрегулюйте положення дитячого
крісла та закріпіть обидва кріплення
ISOFIX дитячого крісла ⑱ до точок
кріплення ISOFIX в автомобілі 21
через вкладиші ISOFIX ⑳.

Натисніть!

продані бувшими у вжитку.

VAROVAISUUS Не використовуйте в домашніх умовах Крісло не було

1. Встановіть направляючі вкладиші
ISOFIX ⑳ до точок кріплення ISOFIX в
автомобілі 21 .

НЕБЕЗПЕКА Sperling-Fix i-Size було затверджено для зросту від 100
см до 150 см без використання роз'єму ISOFIX ⑱ і Top Tether в
автомобілях. AVOVA настійно рекомендує використовувати ISOFIX та
Top Tether завжди, де це можливо, для максимальної безпеки

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

НЕБЕЗПЕКА AVOVA Sperling-Fix i-Size затверджено для росту 76см 150см, у напрямку обличчям вперед.
1. Резервуар плечового поясу

НЕБЕЗПЕКА Вкладиш для немовляти ⑫ містить амортизаційну
піну й має використовуватися, доки немовляті виповниться 2 роки.
Після досягнення дворічного віку та пізніше дозволено видалити
вкладиш для немовляти. Покриття підголівника містить додаткову
амортизаційну піну з обох боків. Цю піну слід використовувати, доки
дитині виповниться 4 роки. Після досягнення чотирирічного віку та
пізніше дозволено видалити цю піну з покриття підголівника.

В інструкції використовуються наступні символи:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

21

VAROITUS Сидіння автомобіля можуть мати ознаки зносу при
використанні дитячого крісла. Щоб уникнути цього, можна
використовувати захисні сидіння для автокріслу.
НЕБЕЗПЕКА Переконайтеся, що всі пасажири проінформовані про
те, як звільнити вашу дитину у випадку надзвичайної ситуації..
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НЕБЕЗПЕКА Коли дитина вища за 150 см, або плечі дитини
перевищують найвищу позицію резервуару плечового ременя ①,
дитина повинна пересісти на крісло, яке підходить для дітей вищого
зросту, яке може бути місцем для сидіння в транспортному засобі.

НЕБЕЗПЕКА Сумісна з універсальними сидіннями в транспортних
засобах. Для підходящих позицій у вашому автомобілі, будь ласка,
прочитайте Посібник користувача автомобіля.

VAROITUS VAROITUS Ilmaisee vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa
vähäiseen tai kohtalaiseen vammaan, ellei sitä vältetä.
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ВСТУП

Дякую за вибір AVOVA Sperling-Fix i-Size для забезпечення
безпечної подорожі вашої дитини. Сидіння було розроблено,
випробувано та сертифіковано відповідно до вимог Розширеної
системи захисту дитини (UNECE R129). Знак схвалення E (в колі)
та номер офіційного затвердження розташовані на оранжевому
мітці схвалення (наклейка на дитячому кріслі). Дитяче крісло
призначене для дитини зростом 76-150 см приблизно від 15
місяців-12 років. При використанні для дитини зростом від
135 до 150 см Sperling-Fix i-Size може не вписуватися в усі
транспортні засоби через низьку посаду даху транспортного
засобу з боку вибраного положення для установки.
Важливо, щоб Ви прочитали цей посібник користувача ДО
встановлення свого місця. Неправильне встановлення та / або
неправильне використання крісла може поставити під загрозу
вашу дитину. Даний посібник користувача повинен завжди
зберігатися в дитячому кріслі у відділення для Посібника
користувача ⑮ весь час.

5

6. Підключіть верхній гачок ⑰ Top
Tether до опорної точки Top Tether в
автомобілі. Точка кріплення Top Tether
в автомобілі знаходиться в одній з
позицій, зображених на малюнку зліва.
Якщо у вас виникли сумніви, будь
ласка, прочитайте Посібник
користувача автомобіля.

17

чути, коли з'єднувачі ISOFIX успішно
втягують точки кріплення ISOFIX.
Перевірте та забезпечте, щоб зелені
знаки були видимі на обох індикаторах
ISOFIX ⑤.

РЕГУЛЮВАННЯ НАХИЛУ
8

14

НЕБЕЗПЕКА Точка Tether завжди має
знак, як показано нижче:

4. Штовхніть різко дитяче крісло до
спинки сидіння автомобіля наскільки
це можливо, доки воно не зіпреться на
спинку сидіння автомобіля.
НЕБЕЗПЕКА Будь ласка, перевірте

чи надійне прикріплене дитяче
крісло, намагаючись витягнути його з
обох боків.
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7. Витягніть вільний кінець Top Teter,
щоб натягнути його.

14

НЕБЕЗПЕКА Зелений індикатор
повинен бути видимим на регуляторі
Top Tether ⑯, коли Top Tether
правильно натягнутий.

8

AVOVA Sperling-Fix i-Size має 3 позиції
нахилу. У деяких транспортних засобах
може знадобитися послабити Top Tether
⑭, перш ніж регулювати положення
нахилу, і, будь ласка, пам'ятайте про
повторне натягування Top Tether після
регулювання положення нахилу. Щоб
відрегулювати положення нахилу,
тримайте рукоятку регулювання нахилу
⑧, і посуньте подушку сидіння,
натиснувши та потягнувши її назад і
вперед по базі сидіння, щоб досягти
бажаного положення нахилу. Потім
зніміть рукоятку регулювання нахилу,
щоб переконатись, що позиція нахилу
добре закріплена.

НЕБЕЗПЕКА Завжди послаблюйте Top Tether ⑭ натиснувши та
утримуючи кнопку регулятора Top Tether ⑯, і потягнувши Top Tether з
кінця гачка. Після того, як нахил відргульовано до потрібного
положення, затягніть Top Tether, потягнувши Top Tether з вільного кінця.
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ПОЗИЦІЯ ДИТИНИ

ЗАКРІПІТЬ ПІДГОЛІВНИК ПЕРЕД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
БЕЗПЕКИ ВАШОЇ ДИТИНИ.
24
1

А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ ЗА
ДОПОМОГОЮ 5-ТОЧКОВОЇ ОПОРИ.

1. Посадіть дитину в дитяче крісло.
2. Підголовник 24 повинен бути
встановлений на такий рівень, щоб
плечовий пояс ① був якраз над
плечима дитини.

26

5. Тягніть регулятор 5-точкової опори
⑦ до тих пір, поки опора міцно
зафіксує вашу дитину.

1. Утримуйте кнопку регулювання
опори ⑨ та потягніть плечовий ремінь
26 до себе наскільки це можливо.
Переконайтеся, що ви потягнете
плечовий ремінь з-під грудей, як
показано на малюнку.

НЕБЕЗПЕКА Будь ласка, перевірте
після закріплення, що жоден із ременів
опори не викручений.

7

6. Нарешті потягніть обидва з’єднання
нагрудника вниз повністю.

9

4. Тримаючи рукоятку регулювання
підголівника ⑬, перемістіть
розблокований підголовник 24 до
потрібної висоти. Відпустіть ручку, щоб
зафіксувати підголовник.

голови з лівої та правої сторони.
Для молодшої дитини (< 2 роки), яка
використовує Sperling-Fix i-Size

3. Посадіть свою дитину в Sperling-Fix
i-Size. Одягніть плечову опору 26 на
плечі вашої дитини та зчепіть зчеплення
пряжки 25 разом. Клацніть з’єднувальні
зчеплення у пряжці.

25

часу коригувати, так як дитина росте. Дитячі плечі повинні
знаходитись чітко під плечовим поясом ①.
НЕБЕЗПЕКА Всього для підголівника 24 є 9 позицій. Ви можете

використовувати 4 найнижчих позиції у режимі 5-точкової опори ⑪.
Якщо підголівник знаходиться у своєму найвищому положенні за
допомогою 5-точкової опори, а ви більше не можете розмістити плечі
вашої дитини, це означає, що ви повинні використовувати
3-хконнекторний пояс замість 5-точкової опори. Зніміть 5-точкову
опору відповідно до інструкцій, наведених у розділі 7. Тоді
підголовник можна перемістити на 5-ту додаткову вищу позицію.

4. Витягніть обидва плечові ремені 26 ,
щоб затягнути колінний ремінь 27 .

26
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НЕБЕЗПЕКА Перевірте, щоб колінний
ремінь був одягнений достатньо низько
для того, щоб таз дитини міцно тримався.

4. Відкрийте відсік для Посібника
користувача ⑮ розташований на
задній стороні дитячого крісла.
Тримайте з'єднувальний елемент
32 та обережно зніміть з нього
плечову опору 26 . Для зручності
трохи послабте 5-точковий
регулятор опори. Будь ласка, не
кидайте з'єднувальний елемент,
а розміщуйте його в попередньо
підготовленому просторі та закріпіть
5-точковий регулятор опори.

НЕБЕЗПЕКА

ПІСЛЯ УБЕЗПЕЧЕННЯ ВАШОЇ ДИТИНИ, БУДЬ
ЛАСКА, ПЕРЕВІРТЕ НИЩЕВКАЗАНЕ ПЕРЕД ПОЇЗДКОЮ :
1. Дитяче крісло правильно закріплено. Колінний ремінь 29
проходить у резервуар колінного поясу ④ з обох сторін подушки
для сидіння ⑩.

3. Тьох-коннекторний ремінь туго затягнутий та не перекручений.
Гніздо трьох-коннекторного ременя 30 не має бути поміщено в
резервуар колінного ременя ④.

26

15
32

6 ВИДАЛЕННЯ
1. Від'єднайте Top Tether від свого автомобіля.
2. Витягніть важелі звільнення ISOFIX з обох боків, щоб зняти
кріплення ISOFIX. Тепер ви можете зняти дитяче крісло.

5. Розблокуйте і відокремте пряжку
нагрудника 33 .

33

ОПОРИ

3

2. Натисніть червону кнопку на пряжці
опори ③ та відкрийте опору
3. Налаштуйте підголовник у
найвищому положенні, де з’єднання
нагрудника зупиняє підголовник від
подальшого руху.

26

2

6. З передньої частини сидіння,
потягніть плечовий ремінь 26 та
нагрулник ② разом із пазів в спинці
дитячого крісла.

28

Натисніть!

29

потрібно використовувати вставки для малої дитини. Вставка
попередньо встановлена на дитяче сидіння, а також доступна як

4

запасні частини від роздрібних продавців AVOVA.
Після досягнення дворічного віку та пізніше дозволено видалити
вкладиш для немовляти. Покриття підголівника містить додаткову
амортизаційну піну з обох боків. Цю піну слід використовувати,
доки дитині виповниться 4 роки. Після досягнення чотирирічного
віку та пізніше дозволено видалити цю піну з покриття
підголівника.

VAROITUS Переконайтеся, що плечові ремені опори зняті, а
інші частини опори зберігаються належним чином відповідно до
інструкцій поданих у Розділі 7.

7. Помістіть язик 25 у паз позаду
кришки і сховайте плечовий ремінь і
плечову підкладку за кришкою.

31

1

4. Проведіть плечовий ремінь 28
в червоний резервуар плечового поясу
підголівника, доки він не буде повністю
поміщений в резервуарі плечового
ременя та кнопка блокування 31 не
буде закритою і плечовий ремінь не
буде закручений.

29

4

8. Зніміть пряжку 5-точкової опори
③ з хрестовини 34 .

3

3. Розташуйте переріз колінного
ременя 29 на іншій стороні подушки
сидіння у напрямному резервуару
колінного ременя ④.

10. Помістіть хрестовину під
покриттям для сидіння. Тепер опора
знята. Ви можете встановити
покриття для сидіння.

ВСТАНОВЛЕННЯ 5-ТОЧКОВОЇ ОПОРИ.
Встановіть опору в зворотному порядку. Якщо у вас виникли
питання, будь ласка, звертайтеся по допомогу до AVOVA.

НЕБЕЗПЕКА Перевірте, щоб плечовий
ремінь 28 проходив над комірцем вашої
дитини, а не через його/її шию.

5. Спочатку витягніть частину плечового
поясу через тіло дитини так, щоб
підтягнути колінний ремінь. Потім
потягніть частину плечового ременя
28 над дитячим сидінням, щоб він не
провисав.

НЕБЕЗПЕКА Переріз колінного
ременя 29 має розташовуватися
якнайнижче по стегнах дитини з обох
сторін, щоб забезпечити найкращий
захист.

8 ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

9 ГАРАНТІЯ

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Гарантія на AVOVA Sperling-Fix i-Size триває 2 роки після покупки.
Використання продукту має відповідати цьому посібнику користувача
Будь-яка шкода заподіяна діями не передбаченими вказівками
даного посібнику користувача, призведе до скасування гарантії.

НЕБЕЗПЕКА Дитяче крісло не можна використовувати без покриття
для сидіння AVOVA або вставки для малої дитини, якщо це необхідно
для вік (< 2 роки) дитини. Покриття є частиною безпеки та може бути
замінене лише оригінальним покриттям AVOVA

ЗНЯТТЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

9. Відкрийте резервуар для зберігання
пряжки 35 та тримайте її під
покриттям для сидіння. Натисніть
пряжку через гніздо в покритті та
вставте її в резервуар для пряжки.
Потім закрийте кришку резервуара.

VAROVAISUUS Якщо плечовий ремінь ① блокується спинкою 22 ,
відрегулюйте підголовник 24 вгору, щоб резервуар плечового
ременя 28 можна було легко вставити у переріз плечового ременя, а
потім відрегулюйте підголовник назад до потрібної висоти.

28

Можливо, ви матимете бажання час від часу знімати та мити
покриття. будь ласка, зробіть це за допомогою м'якого миючого
засобу в програмі делікатне прання в пральних машинах (30 ° C).
Будь ласка, зверніться до етикетки перед пранням покриття.
Пластикові частини можна чистити м'яким милом та водою.

25

34

2. Встановіть відділення плечового
ременя 28 та відділення колінного
ременя 29 на бічній частині ременя
безпеки автомобіля 30 у червоний
колінний ремінь ④ подушки сидіння.

30

Б. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ ЗА
ДОПОМОГОЮ 3-КОННЕКТОРНОГО ПОЯСА.

35

7 ЗНЯТТЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ 5-ТОЧКОВОЇ
1. Вийміть дитяче крісло з вашого
автомобіля. Див. Інструкції в розділі 6.

яка включає в себе 1 шар
високопродуктивної піни в області

3

НЕБЕЗПЕКА Підголівник дитячого сидіння потрібно буде час від

2. Плечовий ремінь 28 запускається в резервуар колінного ременя
④ з бічної сторони гнізда трьох-коннекторного поясу транспортного
засобу 30 , а плечовий ремінь ① з іншої сторони підголівника 24 .

з унікальною дитячою вставкою ⑫,

2. Натисніть на червону кнопку на
5-точковій опорі ③, щоб відкрити її.

25

28

Для оптимального захисту вашої
дитини Sperling-Fix i-Size розроблено
12

3. Управляйте і утримуйте рукоятку
регулювання підголівника ⑬ на задній
частині підголівника, що розблоковує
підголовник

13

24

1. Встановіть трьох-коннекторний
ремінь навпроти дитини та зафіксуйте
за допомогою роз’ємів у гніздо до
клацання. Впевніться, що
трьох-коннекторний ремінь не
перекрутився.

1. Перемістіть підголовник у найвищу
позицію Відкрийте гачки покриття
36 колінного ременя та еластичних
смуг 37 у передній частині сидіння з
обох боків. Потім зніміть покриття
сидіння.

36
37

2. Будь ласка, зберігайте ваш доказ покупки як слід на випадок
вимоги пред’явлення гарантійного талону.
3. Ніколи не користуйтесь сторонніми особами для технічного
обслуговування, ремонту чи модифікації, інакше ви втратите
гарантію. Завжди радьтесь з продавцями AVOVA.
Якщо у вас виникнуть будь-які додаткові питання стосовно
використання дитячого крісла, будь ласка, зв'яжіться з нами:
AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Німеччина
T: +49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

10 УТИЛІЗАЦІЯ
2. Витягніть фіксатор покритя
підголівника з пластикової частини.
Потім відпустіть петлі за покриттям
підголовника.

Будь ласка, встановіть покриття в зворотному порядку.

Якщо вам потрібно утилізувати дитяче крісло, зверніться до місцевих
правил поводження з відходами. Якщо у вас виникли додаткові
запитання, зверніться до комунального управління відходами або
адміністрації вашого міста

