
Сумка-переноска хіпсіт 
SideKick ™

Інструкція для користувача
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Прочитайте всі інструкції ПЕРЕД складанням та 
ВИКОРИСТАННЯМ цього виробу.
ЗБЕРЕЖІТЬ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО 
ВИКОРИСТАННЯ.



Недотримання викладених тут інструкцій та зауважень може 
призвести до серйозного травмування або смерті

• НЕБЕЗПЕКА ПАДІННЯ
• Перед кожним використанням     
переконайтеся, що всі пряжки, 
лямки, ремені та регулювання 
надійно закріплені.
• Дотримуйтесь особливої 
обережності при нахилах і 
ходьбі.
• Ніколи не згинайтеся в талії. 
Присідайте, згинаючи ноги в 
колінах.
• Весь час при використанні 
сидіння притримуйте дитину 
рукою.
• Використовуйте це сидіння 
тільки для дітей віком від 4 
місяців вагою до 15 кг.
• Сидіння має носити тільки 
дорослий.
• Завжди правильно надягайте 
сидіння на себе, перш ніж садити 
в нього дитину.
• Перед кожним використанням 
перевіряйте, чи не порвані шви, 
ремені, тканина та чи не 
пошкоджені кріплення.
• Ніколи не використовуйте 
сидіння, якщо його рівновага або 
рухливість порушені через 
фізичне навантаження, 
сонливість або медичні прояви.
• Використовуйте сидіння лише 
стоячи або під час ходьби.

• Ніколи не використовуйте 
сидіння під час таких занять, як 
приготування їжі та прибирання, 
що пов’язані з перебуванням біля 
джерела тепла чи впливом 
хімічних речовин.
• При використанні сидіння 
пам’ятайте, що рух дитини може 
негативно вплинути на вашу 
рівновагу.
• Це сидіння не підходить для 
використання під час занять 
спортом.
• Ніколи не надягайте сидіння під 
час водіння або коли ви – пасажир 
автомобіля.
• Не садіть у сидіння більше однієї 
дитини одночасно.
• Не прикріплюйте до сидіння 
будь-які деталі, що не входять до 
комплекту та не схвалені 
компанією Chicco.
• Перед використанням зніміть 
та утилізуйте пластикові 
пакети та інші пакувальні 
матеріали, зберігайте їх у 
недоступному для немовлят та 
дітей місці.
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ДЕТАЛІ

А. Поясний ремінь
Б. Лямка поясного ременя
В. Регульований ремінь
Г. Клин сидіння
Д. КишенькаА
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Режим сидіння

УВАГА
Використовуйте сидіння SideKick™ тільки для дітей віком від 4 місяців вагою до 
15 кг. При використанні сидіння SideKick™ завжди притримуйте дитину рукою.
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Обличчям до батьків 
4 місяці та + 

Перенесення на стегні від 
4 місяців та +

Поруч із батьками від 
6 місяців та +

Сидіння SideKick™ можна використовувати 
у наступних положеннях.
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Режим сидіння

2 2. Оберніть поясний ремінь навколо 
талії та застебніть секції гачків та 
петель. Потім застебніть лямку 
поясного ременю. Потягніть за 
регулювальний ремінь, щоб він 
щільно прилягав. Скрутіть надлишок 
ременю знизу вгору і закріпіть його, 
як показано на малюнку. Поверніть 
сидіння на стегнах вперед або на 
стегно.
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ОЧИЩЕННЯ СИДІННЯ SIDEKICK™:
Перед пранням сидіння SideKick™ витягніть клин із відділення, розстібнувши 
блискавку. Протріть вологою тканиною та мильною водою чи періть вручну 
у теплій мильній воді. Сушить на повітрі. Після кожного прання перевіряйте, 
щоб тканина та шви не були зношені або пошкоджені.

ДОГЛЯД ЗА СИДІННЯМ SIDEKICK™:
Регулярно перевіряйте шви та сидіння SideKick™, щоб переконатися, що вони 
не зношені, не пошкоджені, а всі деталі - у наявності. Якщо будь-яка деталь 
зношена або відсутня, не використовуйте цей виріб.
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Догляд та очищення

Додаткова інформація

Офіційний імпортер в Україні:
ТОВ «Міленіум Трейд», 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 28
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www.chicco.com.ua


