АВТОКРІСЛО
навіщо і як ним користуватися

Дорогі батьки!
Цю брошуру ми підготували для Вас для того, щоб надати
інформацію про безпечний спосіб перевезення
дітей в автомобілі та про чинне законодавство в Республіці
Хорватія щодо пристібання дітей в автомобілі, яке дещо
відрізняється від українського.
Під час вашого вимушеного переселення та перебування в
Хорватії можливо Ви будете користуватися автомобілем
для перевезення дітей – як водії, пасажири чужих автівок чи
користувачi послуг таксі.
Захистіть себе та своїх дітей
в дорозі!

Чому автокрісла важливі
Найчастіше аварії трапляються на малій швидкості та в межах населених
пунктів.
Через сильний вплив сил, які виникають при зіткненні або різкому
гальмуванні автівки, неможливо захистити дитину, тримаючи її на руках або
користуючись ременем безпеки автомобіля, який призначено для дорослих
зростом вище 150 см.
Правильно використане автокрісло може знизити ризик смерті та
травмування дитини-пасажира на більш ніж 90%.
Тому завжди і без винятку використовуйте автокрісло п і д ч а с кожної
поїздки, якою б короткою вона не була. Рекомендується перевозити дітей на
задньому сидінні, їх ніколи не можна залишати самих в автомобілях, навіть на
хвилину.
Максимально можливо дитина повинна сідати та виходити з автомобіля з
того боку, де немає дорожнього руху.

Витяг з Закону РХ «Про безпеку дорожнього руху»

Від 5 серпня 2014 року відповідно до
Закону «Про безпеку дорожнього
руху» (НН вип. 92/2014)
Всі пасажири в автомобілі
повинні бути пристебнуті
ременями безпеки.
Діти зростом до 150 см
ПОВИННІ бути правильно
пристебнуті в автокріслі
відповідно до інструкцій
виробника автокрісла.

У виняткових випадках дітей зростом
від 135 до 150 см можна перевозити
автомобілем тільки з ременем безпеки, в
разі правильного його використання,
причому на задньому сидінні.
Автокрісло, яке встановлене
проти напрямку руху, НІКОЛИ не
можна встановлювати на
сидіння, захищене передньою
подушкою безпеки, якщо
подушка не відключена.

Для безпеки дитини під час р у х у важливо, щоб:

автокрісло відповідало віку та психофізичному стану
розвитку дитини,
автокрісло було встановлене та закріплене правильно,
дитина була правильно пристебнута в автокріслі.
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Народження

Рекомендації щодо вибору
автокрісла

ПРОТИ РУХУ
АВТОМОБІЛЯ
ЗА НАПРЯМКОМ РУХУ
з використанням ременів безпеки
автокрісла

ЗА НАПРЯМКОМ РУХУ
з використанням ременів безпеки автомобіля
з використанням ременю
безпеки авомобіля

Немовлят слід перевозити виключно в автокріслах, які встановлюються в
напрямку, протилежному від напрямку руху автомобіля. Лише при
дотриманні трьох мінімальних умов дитину можна перевозити за
напрямком руху, хоча рекомендується продовжувати перевозити дітей у
напрямку, протилежному від напрямку руху, до 4 років.

НЕ садіть зарано дитину
за напрямком руху автомобіля!
Три мінімальні умови для перевезення дитини
за напрямком руху автомобіля

15
місяців

10 кг

дитина
ходить
самостійно

Як знати чи є автокрісло
безпечним для дитини?
Автокрісло використовується відповідно до інструкцій виробника.
На ньому є наклейка з дійсним сертифікатом (R44 / 04 або R129).
На ньому є наклейка з графічними інструкціями щодо способу
встановлення в автомобілі.
Воно має всі оригінальні з а п частини, тобто всі запчастини придбано
в авторизованому сервісному центрі.
Автокрісло не використовувалося в автомобілі, який п о п а в в а в а р і ю .
Всередині зазначений термін придатності (на пластиковій частині вибита
дата виготовлення, а в інструкції вказано термін придатності).
Автокрісло підходить для дитини та автомобіля, в якому вона
перевозиться. Ви спробували його в своїй автівці перед поїздкою,
можете правильно закріпити і пристібнути дитину в ньому.

Як знати чи правильно
встановлено автокрісло?
Автокрісло встановлене в потрібному напрямку відповідно до інструкцій
виробника.
*Воно міцно закріплене ременем безпеки автомобіля в трьох точках і не
зміщується більше ніж на 2 см, якщо його потягнути вліво і вправо за
сидіння або
*Воно закріплене за допомогою системи Isoﬁx, на якій всі позначки
індикатора зеленого кольору, скоби правильно зафіксовані або
зафіксовано опору - також з позначками індикатора зеленого кольору,
якщо це є.

* Для меншої кількості моделей автокрісел (в основному тих, які підтримують ремені
безпеки до 25 кг) потрібні обидві системи безпеки – і автомобільний ремінь безпеки,
і система Isoﬁx. Більшість із них кріпляться лише одним зі способів. Обов’язково
перевірте спосіб кріплення в інструкціях або ознайомтеся з зображеннями на
вашому автокріслі.

Як знати чи правильно
зафіксовано ремінь безпеки ?
Автокрісло проти напрямку руху
Сідниці дитини знаходяться в найглибшій частині автокрісла.
Ремені безпеки протягуються через пази на рівні плечей дитини
або трохи нижче.
Ремені безпеки прямі, ніде не зігнуті та не перекручені,
на них є лише оригінальні накладки для ременів.
Ремені безпеки досить щільно зафіксовано – між поясом і
ключицею дитини поміщається лише один палець.
Голова не виходить за край автокрісла.

Автокрісло за напрямком руху
Сідниці дитини знаходяться в найглибшій частині автокрісла.
Ремені безпеки протягуються через пази на рівні плечей дитини
або трохи вище.
Ремені безпеки прямі, ніде не зігнуті та не перекручені, на
них є лише оригінальні накладки для ременів.
Підголівник встановлено найнижче до середини.

Допоміжнi підставки
Сідниці дитини знаходяться в найглибшій частині автокрісла.
Верхня частина ременю проходить через середину плечей, а
нижня частина ременю - низько над боками.
Ремені прямі, не зігнуті чи п е р е к р у ч е н і , на них нічого не
прикріплено.
Нижня частина затягується низько на бедрах, а верхня частина
ременю прилягає до тіла.
Підголівник встановлено найнижче до середини.

Дитина завжди одягнена в одяг з одного
чи кількох слоїв. Взимку, за потребою, дитину
утеплюють курткою або ковдрою ПОВЕРХ ременів
безпеки. Скафандр або товсті зимові куртки не
дозволяють правильно пристібати дитину, тому існує
ймовірність того, що дитина «вилетить» з автокрісла
при зіткненні або різкому гальмуванні.

Як знати чи переросла дитина
автокрісло?
Дитина пepepocлa aвтoкpicлo, якщo:
вaжить бiльше, аніж це визначено обмеженням, зaзнaчeним нa aвтoкpicлi тa
(a6o)
мaє зріст, який перевищує обмеження, зaзнaчeні нa aвтoкpicлi тa (a6o)
рeмeнi бeзпeки aвтoкpicлa знaxoдятьcя нaдтo низькo по відношенню дo
piвня плeчeй вiдпoвiднo дo iнcтpyкцiй виpoбникa і їх вже бiльшe нe мoжнa
пiдняти.
Якщо у дитини зігнуті ноги в сидінні, встановленому проти напрямку руху, або
п р и р о з м іще н н і з а н а п р я м к о м р у х у голова дитини виступає за межі
підголівника до верхнього рівня вух не єознаками переростання
автокрісла!

15 кг

22 кг

Використовуйте допоміжну підставку зі спинкою, поки дитина не буде
повністю готова пристебнутися тільки ременем безпеки автомобіля.
У разі аварії замала дитина, пристебнута тільки автомобільним ременем
безпеки, може опинитися під нижньою частиною ременя. Нижня частина
ременя знаходиться вже не на стегнах, а на животі, що може серйозно
поранити дитину тобто нанести шкоду її внутрішнім органам.
П'ять позицій для перевірки, коли дитину безпечно пристебнути лише
одним ременем безпеки:

Чи готова Ваша дитина до поїздки
без сидіння-бустера?
П'ЯТЬ ПОЗИЦІЙ ПЕРЕВІРКИ

Спина
і сідниці
на спинці

Ноги в колінах
зігнуті над
краєм сидіння
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Нижня частина
ременя повинна
проходити по
стегнах і низько
по тазових кістках

135 см
Дитину зростом не менше 135 см
можна перевозити з 3-точковим
ременем безпеки автомобіля без
допоміжного сидіння-бустера, якщо
до неї застосовуються перераховані
вище 5 точок перевірки

3

Верхня частина ременя
повинна проходити
через середину грудей
і плечей
Дитина може бути
у правильному
положенні протягом
усього руху

150 см
Для дитини зростом до 150 см
найбезпечніше перевезення - на
допоміжному сидінні-бустері

Б/У АВТОКРІСЛА
Як розрізнити чи підходить для безпечної експлуатації
автокрісло, яке було у використанні?
Якщо ви отримали б/у автокрісло в якості благодійної допомоги,
важливо перевірити дату його виготовлення. Виробники автокрісел,
випущених 5-8 років тому, більше не гарантують їхню безпеку через
старіння пластмаси та механізмів безпеки.
Якщо ви маєте можливість отримати б/у автокрісло, задайте людині, яка
його дарує, такі запитання:
чи є у неї інформація про те, що автокрісло ніколи не було в автомобілі,
який потрапив в аварію;
чи не сплинув термін придатності;
чи має автокрісло всі оригінальні запчастини.
Якщо всі відповіді на ці запитання позитивні і автокрісло підходить для
віку вашої дитини, скористайтеся пропозицією.
У випадку перевезення на таксі, в разі попереднього запиту у деяких
постачальників послуг можна отримати і відповідне автокрісло, проте таких
пропозицій обмаль.

Консультанти “Roda” з автокрісел залишаються у вашому
розпорядженні з будь-яких питань та проблем:
autosjedalice@roda.hr
або в групі Facebook
Rodini savjeti o autosjedalicama.
У нас немає перекладачів української, але
за підтримкою Google translate ми віримо,
що зможемо надати вам пораду та
інформацію.

Ця брошурa була фінансово підтримана Міністерством
внутрішніх справ Республіки Хорватія в рамках
Національної програми безпеки дорожнього руху.
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Асоціація «Батьки в дії» або cкорочено «RODA» – одне з
найбільших батьківських громадських обєднань в Хорватії, яке
проводить різноманітні програми та проекти, зокрема
програму «Безпечно в автокріслі». Протягом 17 років
програма об’єднує консультанів з автокрісел з метою
проведення інформування батьків про важливість безпеки
дітей в автомобілі та про правильне використання
автокрісел у співпраці з законодавчими та медичними
установами.

