
Нові рекомендації з безпеки дитини в автомобілі, що стосуються 
дітей, які подорожують на передньому пасажирському сидінні 
в автомобілі Volvo. 

На основі останніх інновацій та технологічних розробок щодо вдосконалення подушок 
безпеки було оновлено і рекомендації Volvo Cars щодо використання подушок безпеки 
при перевезенні дитини на передньому пасажирському сидінні.

НОВИЙ РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ  НА ПЕРЕДНЬОМУ ПАСАЖИРСЬКОМУ 
СИДІННІ В АВТОМОБІЛІ 

Компанія Volvo Cars наполегливо рекомендує 
перевозити дітей, особливо у віці до 3-4 років, на 
задньому пасажирському сидінні. Дітей, зріст яких не 
перевищує 140 см, необхідно перевозити в автомобілі 
тільки на бустерному сидінні, закріпленому на 
задньому або передньому пасажирському сидінні.

Коли дитина подорожує на передньому пасажирському 
сидінні автомобіля Volvo та сидить у напрямку руху, 
подушку безпеки необхідно активувати. Коли дитина 
сидить у дитячому кріслі, закріпленому на передньому 
сидінні проти напрямку руху автомобіля, подушку безпеки 
необхідно деактивувати. 



 
  

 

Нові рекомендації щодо налаштування подушки безпеки 

Дитина, яка сидить проти 
напрямку руху автомобіля

Дитина, яка сидить у напрямку 
руху автомобіля <140cm 

Доросла людина

Дитина, яка сидить проти 
напрямку руху автомобіля

Дитина, яка сидить у напрямку 
руху автомобіля <140cm  

Доросла людина

  

Якщо в комплектації автомобіля передбачено вимикач подушки безпеки, то він знаходиться на 
приладовій панелі з правого боку від пасажира. Вимикач подушки безпеки може мати різний вигляд – 
залежно від моделі автомобіля.

Сповіщення про стан активації подушки безпеки – ввімкнена (ON) / вимкнена (OFF) – завжди 
висвітлюється на верхній консолі (сповіщення може мати різний вигляд – залежно від моделі автомобіля).
У нових автомобілях водій отримує спеціальне сповіщення на панелі приладів кожного разу, коли змінюється 
статус активації подушки безпеки.

 

Рекомендації для попередніх моделей автомобілів Volvo: 

 
  

 
 

V40

(MY 2013-)

V40
Cross Country
(MY 2013-)

S60/V60

(MY 2011-)

S60/V60
Cross Country
(MY 2015-)

XC60

(MY 2009-)

V70

(MY 2008-)

XC70

(MY 2008-)

S80

(MY 2007-)

 XC90

(MY 2016-)

S90/V90

(MY 2017-)

Усі нові
 моделі

          

2 Завжди перевіряйте правові норми та рекомендації з безпеки дитини в автомобілі, що діють у вашій країні.
У деяких країнах забороняється (або не рекомендується) перевозити дітей на передньому пасажирському сидінні. У ЄС, наприклад, вимикач подушки 
безпеки входить до стандартної комплектації автомобілів Volvo. У Сполучених Штатах і Канаді настійно рекомендується перевозити дітей на задньому сидінні, 
а ручний вимикач подушки безпеки не передбачений взагалі. В інших країнах світу вимикач подушки безпеки може входити до комплектації як опція.

Нові рекомендації стосуються наступних моделей:


