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1 เบาะนั่งสําหรับเด็ก
2 ขายันเสริม
3 สายรัดตรึง (x2)

ควรจะพับคูมือการติดต้ังตามยาวและเก็บไวใต
ขอบแตงในขอบหนาของเบาะน่ังสําหรับเด็ก

สําคัญ หนา 3
การติดตั้ง:
การติดต้ังในที่น่ังดานหนา หนา 5
การติดต้ังในที่น่ังดานหลัง หนา 7
การปรับเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่ง 
สําหรับเด็ก

หนา 11

การถอดเข็มขัดนิรภัยของท่ีนั่งเพ่ือ 
ปรับความสูงหรือทําความสะอาด 
ขอบแตง

หนา 12

F980A161
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3
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สําคัญ

การรับรองสําหรับการติดต้ังหันกลับใน 

• ที่นั่งดานหนาตาม ECE R44.03 กลุม 0+1+2 
สําหรับเด็กที่สามารถนั่งไดโดยไมตองใชที่หนุน 
จนถึงประมาณ 6 ปหรือ 0-25 กก.

• ที่นั่งดานหลังตาม ECE R44.03 กลุม 0+1 สําหรับ 
เด็กที่สามารถนั่งโดยไมตองใชที่หนุน จนถึงประ- 
มาณ 3 ปหรือ 0-18 กก.

• เด็กจะตองคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ แมวาจะเปนการ 
เดินทางระยะสั้นๆ ก็ตาม

• ตรวจดูวา เข็มขัดท่ีติดเบาะนั่งสําหรับเด็ก จะตองยึด 
ตึงเปนอยางดีและไมหนีบถูกประตู

• ระวังวา เข็มขัดที่เบาะน่ังสําหรับเด็กจะตองไมบิด 
เกลียว เข็มขัดจะตองตึงและวางอยางดีกับตัวเด็ก สิ่ง 
สําคัญที่เข็มขัดสะโพกจะอยูที่ขาชวงสะโพก และตอง 
ไมเหนือกวาทอง และสําคัญอยางยิ่งที่ตองดูวา เด็กมี 
เสื้อผาดานนอกใสอยูกับตัว

• เข็มขัดล็อคของเบาะน่ังสําหรับเด็กจะมีการออกแบบ 
เพื่อการเปดไดอยางรวดเร็ว เชน ในกรณีอุบัติเหตุ 
ซึ่งหมายความวา ไมควรอนุญาตใหเด็กเลนเข็มขัด

• อยาปลอยเด็กนั่งตามลําพังท่ีเบาะนั่งสําหรับเด็ก
โดยปราศจากการดูแล

• ถามีเบาะนั่งสําหรับเด็กติดต้ังอยูในรถในระหวางเกิด
การชน หามใชเบาะนั่งสําหรับเด็ก อีกเปนอันขาด

• เบาะนั่งสําหรับเด็กอาจเสียหายไดถาถูกหนีบใน
ประตูรถยนต เปนตน

• ใหคํานึงวา เบาะนั่งสําหรับเด็กอาจรอนจัดไดถาถูก 
แดดสอง ซ่ึงรวมถึงรถท่ีจอดท้ิงไว

คําเตือน
อานคําแนะนําทั้งหมดกอนการใชเบาะนั่ง 

สําหรับเด็ก หาม ภายใตกรณีใดๆ ติดต้ังเบาะนั่ง 
สําหรับเด็กในวิธีอ่ืนนอกจากท่ีอธิบายในคําแนะนํา 
การติดต้ังนี้

คําเตือน
ถาจะติดต้ังที่น่ังใหหันหนาไปดานหลังในที่น่ัง

ดานหลังตรงกลางในรถยนต Saab 9-3 3D/5D -M03
และ Saab 9-5 4D จะตองใชแถบนิรภัย, ที่พักแขนตรง
กลาง (หมายเลขสินคา 400 108 262) มิฉะนั้นจะมี
ความเสี่ยงที่ท่ีพักแขนตรงกลางจะพับลงในกรณีท่ีเกิด
การชนหนา

เมื่อศีรษะของเด็กยื่นออกมาเหนือพนักพิงหลัง
ของเบาะนั่งสําหรับเด็ก จะตองเปล่ียนเบาะนั่งสําหรับ
เด็กเปน Saab Belt Seat ติดตอผูแทนจําหนาย Saab
ใกลบานทาน อยาเปลี่ยนเบาะนั่งสําหรับเด็กกอนหนา
น้ี

คําเตือน
ทําความคุนเคยกับกฎระเบียบขอบังคับระดับ

ชาติเกี่ยวกับการติดต้ังเบาะน่ังสําหรับเด็ก

คําเตือน
อยาวางเบาะน่ังสําหรับเด็กแบบหันหนาไป 

ดานหลังบนที่น่ังดานหนาท่ีมีถุงลมนิรภัย อาจทําให 
เกิดบาดเจ็บอยางรุนแรงหรือตายได

กอนติดต้ังเบาะน่ังสําหรับเด็กในท่ีนั่งผูโดยสาร
ดานหนา ดูใหแนใจวารถยนตไมมีถุงลมนิรภัยผูโดย
สารดานหนาติดต้ังอยู บนรถยนตท่ีมีถุงลมนิรภัยผู-
โดยสารดานหนาติดต้ังอยู จะพบขอความ AIRBAG
(ถุงลมนิรภัย) และ/หรือ SRS บนแผงหนาปดหนา
ท่ีนั่งผูโดยสารและจะมีปายบนท่ีกันแสงแดดของดานผู
โดยสารหรือที่ปลายของแผงหนาปดบนดานผูโดยสาร
นอกจากนี้ ในบางตลาดจะมีปายบนเปลือกแผงหนา
ปดหนาท่ีนั่งผูโดยสารหรือบนท่ีกันแสงแดด
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• อยาทําการเพ่ิมเสริมหรือดัดแปลงเบาะน่ังสําหรับ
เด็กโดยไมไดรับการรับรองจากผูผลิต

• เบาะจะตองติดแนนอยูในรถเสมอแมวาจะไมมีเด็ก 
อยูดวยก็ตาม เพราะเบาะท่ีไมติดแนนอาจกออัน- 
ตรายตอผูขับและผูโดยสารเมื่อมีการเบรคอยางแรง
หรือเมื่อเกิดการชนอยางรุนแรง

• ถารถมีที่นั่งหลังที่พับได ตรวจสอบใหแนใจวาพนัก- 
พิงหลังยึดแนนอยูในตําแหนงกั้นพับขึ้นพอดี

• จะตองมีการยึดทุกภาระไวอยางดี

• หามใชเบาะน่ังสําหรับเด็กโดยไมมีขอบแตง
นอกจากน้ีใหใชเฉพาะขอบแตงของแทเทานั้น

• ขอแนะนําในการลาง:
ดูปายที่เย็บติดอยูที่ขอบแตงของเกาอ้ี

• สําหรับคําถามใดๆ ใหติดตอผูแทนจําหนาย Saab 
ใกลบานทาน
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I. การติดตั้งในที่นั่งดานหนา 1 ยึดสายรัดตรึงในหวงที่ขอบหนาของท่ีนั่งรถยนต 
ดูคูมือผูใชรถสําหรับตําแหนงท่ีแนนอน จะตองไม 
ยึดสายรัดตรึงรอบกานหรือสวนประกอบที่มีคมหรือ
บอบบางใดๆ 
สายรัดตรึงถูกยึดโดยการที่แถบหวงถูกสอดผาน 
หวงยึดและแถบถูกล็อคจากนั้นสอดผานหวงของ 
แถบ จากนั้นดึงแถบใหแนนเพื่อใหหวงของแถบอยู 
แนนรอบของโลหะของหวงแถบหรือรอบโครง

2 ลดฐานยึดของเบาะนั่งสําหรับเด็กและจัดตําแหนง 
เบาะนั่งสําหรับเด็กบนเบาะของท่ีนั่งของรถยนต 
โดยใหพนักพิงหลังวางกับแผงหนาปด ควรติดต้ัง 
เบาะนั่งสําหรับเด็กกับริมขางหนึ่งนอกขอบหนาของ
ที่น่ังในรถยนตเสมอ

3 ปรับเบาะนั่งสําหรับเด็กเพื่อใหเบาะนั่งสําหรับเด็ก 
วางอยูกับแผงหนาปด พนักพิงหลังของเบาะนั่ง 
สําหรับเด็กจะตองไมสัมผัสกับกระจกกันลมหนารถ
สามารถปรับมุมของเบาะน่ังสําหรับเด็กโดยเล่ือนท่ี
นั่งในรถยนตไปขางหนาหรือไปขางหลัง

คําเตือน
อยาวางเบาะน่ังสําหรับเด็กแบบหันหนาไป 

ดานหลังบนที่น่ังดานหนาท่ีมีถุงลมนิรภัย อาจทําให 
เกิดบาดเจ็บอยางรุนแรงหรือตายได

หามไมใหพนักพิงหลังของเบาะนั่งสําหรับเด็ก
สัมผัสถูกกระจกกันลมหนารถอยางเด็ดขาด เนื่อง 
จากกระจกกันลมหนารถสามารถแตกราวได ตรวจ 
สอบทั้งตอนทําการติดต้ังและหลังการติดต้ังวา เกาอี้ 
จะไมสัมผัสโดนกระจกหนารถ

ควรติดต้ังเบาะน่ังสําหรับเด็กกับริมขางหน่ึง
นอกขอบหนาของที่นั่งในรถยนตเสมอ

อยาใหสายรัดตรึงของเบาะนั่งสําหรับเด็กเขา 
ไปท่ีชุดควบคุมของที่น่ังท่ีรถอยางเด็ดขาด หรือโดน 
สวนแหลมคมหรือสวนออน ระวังสายไฟใตท่ีนั่ง

F980A162

2

1
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4 วางสวนสะโพกของเข็มขัดนิรภัยของรถยนตใตฐาน 
ยึดของเบาะนั่งสําหรับเด็ก (4A) และสวนเบาะนั่ง 
สําหรับเด็กและรอบปุมสีน้ําเงิน (4B) บนท้ังสองดาน 
ของเบาะนั่งและล็อคเข็มขัดนิรภัยของรถยนต

5 ดึงเข็มขัดนิรภัยของรถยนตใหดีเพื่อไมใหมีตอนที่ 
หยอน สวนทแยงของเข็มขัดท่ีนั่งในรถยนตจะตอง 
อยูบนดานหนาของพนักพิงหลังของที่น่ังในรถยนต

6 ยึดเบาะนั่งสําหรับเด็กดวยสายรัดตรึง (B) และดึง 
ใหแนนตึงจนเบาะน่ังสําหรับเด็กต้ังอยางมั่นคงแข็ง 
แรง
ดึงบนสายรัดตรึงและเข็มขัดที่นั่งของรถยนตสลับไป
มาจนท่ีนั่งยึดอยูอยางดี กดเบาะนั่งสําหรับเด็กลง 
พรอมกับท่ีดึงสายรัดตรึงและเข็มขัด

7 วางเด็กในเบาะนั่งสําหรับเด็กและยึดเข็มขัดเบาะนั่ง
สําหรับเด็กรอบเด็ก ยึดเข็มขัดเบาะนั่งสําหรับเด็ก
โดยดึงบนแถบที่ขอบหนาของท่ีนั่ง ยืดเข็มขัดเบาะ
นั่งสําหรับเด็กโดยกดขอความ "PRESS" (กด) บน
เบาะนั่งสําหรับเด็กขณะที่ดึงเข็มขัดออก ปุมท่ีต้ังอยู
ใตเบาะน่ังจะปลอยขอเข็มขัดใหเปนอิสระ

ดึงสายรัดตรึงและเข็มขัดนิรภัยของรถยนตอีกเล็ก
นอยเม่ือวางเด็กในเบาะน่ังสําหรับเด็ก
ตรวจสอบใหเปนนิสัยวาแถบเบาะนั่งสําหรับเด็กยึด
อยูตรึงทุกครั้งที่ใชเบาะนั่งสําหรับเด็ก

การปรับเข็มขัดเบาะนั่งสําหรับเด็ก ใหดูรูปหนา 10

F980A163
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II. การติดตั้งในที่น่ังดานหลัง 1 ยึดสายรัดตรึงในหวงยึดขางรางท่ีนั่งของรถยนต 
หรือรอบโครง ดูคูมือใชสําหรับตําแหนงท่ีถูกตอง 
สําหรับการติดต้ังบนที่นั่งตรงกลาง จะตองใชหวง 
ยึด/โครงท่ีอยูใกลกับคอนโซลกลางบนที่นั่งคนขับ 
และท่ีนั่งผูโดยสารที่สุด
9-3 รถยนตมีประทุนเปดปดได: จะตองยึดสายรัด
ตรึงดานนอกในหวงบนรางท่ีนั่งดานนอกสําหรับท่ี
นั่งดานหนาบนดานเดียวกับเบาะน่ังสําหรับเด็กและ
จะตองยึดสายรัดตรึงดานในในหวงบนรางท่ีนั่งดาน
ในสําหรับที่น่ังดานหนาบนดานที่ตรงกันของรถ-
ยนต
ทั้งหมด: สายรัดตรึงถูกยึดโดยการที่แถบหวงถูก 
สอดผานหวงยึดหรือรอบโครงและแถบถูกล็อคจาก
นั้นสอดผานหวงของแถบ จากนั้นดึงแถบใหแนน 
เพื่อใหหวงของแถบอยูแนนรอบของโลหะของหวง 
แถบหรือรอบโครง

คําเตือน
หามยึดสายรัดตรึงของเบาะนั่งสําหรับเด็กกับ 

สวนประกอบท่ีมีคมหรือบอบบางใดๆ ใหระวังสายไฟ 
ใตที่นั่ง

ถาจะติดต้ังที่น่ังใหหันหนาไปดานหลังในที่น่ัง
ดานหลังตรงกลางในรถยนต Saab 9-3 3D/5D -M03
และ Saab 9-5 4D จะตองใชแถบนิรภัย, ที่พักแขนตรง
กลาง (หมายเลขสินคา 400 108 262) มิฉะนั้นจะมี
ความเสี่ยงที่ท่ีพักแขนตรงกลางจะพับลงในกรณีท่ีเกิด
การชนหนา

ในการติดต้ังเบาะนั่งสําหรับเด็กที่เบาะน่ังดาน
หลัง จะตองใชขายันเสริม

สําคัญ
เมื่อมีการวางเบาะนั่งสําหรับเด็กตรงกลางของ

ท่ีนั่งหลัง ควรปดชองอากาศที่สวนหลังของคอนโซล 
พ้ืน เนื่องจากอากาศจะไหลผานชองท่ีพนักพิงหลัง 
ของเบาะนั่งสําหรับเด็ก ซึ่งเด็กอาจถูกไอเย็นโกรกได 
ในชวงท่ีชุดปรับสภาพอากาศทํางาน

F980A270

3

1

1 (CV)
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อยาขึงสายรัดตรึงรอบๆ ชุดควบคุมหรือสวนมีคม 
หรือรายละเอียดออนใดๆ

2 ลดฐานยึดของเบาะนั่งสําหรับเด็ก
3 วางเบาะน่ังสําหรับเด็กบนท่ีนั่งโดยใหพนักพิงหลัง 
วางกับพนักพิงหลังของท่ีนั่งดานหนา ควรติดต้ัง 
เบาะนั่งสําหรับเด็กกับริมขางหนึ่งนอกขอบหนาของ
ท่ีนั่งในรถยนต
เล่ือนท่ีนั่งดานหนาไปดานหนาหรือดานหลังเพ่ือให
เบาะนั่งสําหรับเดก็อยูอยางมั่นคง จดจําวาเมื่อเลื่อน
ท่ีนั่งดานหนาไปขางหนาจะลดพื้นที่ขาสําหรับผูโดย
สารบนที่นั่งดานหนา

คําเตือน
ในรถยนต Saab 9-3 CV, หามวางเบาะน่ัง

สําหรับเด็กในตรงกลางของที่นั่งดานหลังเน่ืองจากมีท่ี
น่ังเพียงสองที่เทานั้น
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4 ติดต้ังขายันเสริม (C) กับเบาะนั่งสําหรับเด็กโดย 
สอดปลายทอดานบนของตัวรองรับในรูบนดานหลัง
ของพนักพิงหลังของเบาะน่ังสําหรับเด็กและกดขา 
ยันเสริมลงเพื่อใหขอล็อคงับในพนักพิงหลังของ 
เบาะนั่งสําหรับเด็ก
เมื่อติดต้ังบนท่ีนั่งตรงกลางของที่นั่งดานหลัง        
ในบางรุน ขายันเสริมอาจวางกับขอบหลังของคอน- 
โซลกลาง

5 ปรับความยาวของขายันเสริมโดยกดปุมล็อคเขา
พรอมกับท่ียืดหรือหดขายันเสริมเพื่อใหวางอยูกับ
พื้นรถยนตเพื่อใหเบาะนั่งรถยนตมั่นคง

6 วางเข็มเข็มขัดรถยนต (ทั้งสวน) รอบปุมสีนํ้าเงิน    
(6A) ของฐานยึด จากนั้นใตเบาะนั่งสําหรับเด็กและ 
รอบปุมสีนํ้าเงิน (6B) บนอีกดานหนึ่งของเบาะนั่ง 
รัดเข็มขัดและดึงอยางแรงเพื่อไมใหมีตอนท่ีหยอน

F980A165

46B

6A

5

B

C



10 12 798 998

Saab 9-3, Saab 9-5

7 ล็อคเบาะนั่งสําหรับเด็กดวยสายรัดตรึง (B) และดึง 
ใหแนนตึงจนเบาะน่ังสําหรับเด็กต้ังอยางมั่นคง ดูให 
แนใจวา ขายันเสริมตั้งแข็งแรงกับพื้นรถ และปุม 
ล็อคของขายันเสริมล็อคอยูในรูหน่ึงรูใด
ดึงบนสายรัดตรึงและเข็มขัดที่นั่งของรถยนตสลับไป
มาจนท่ีนั่งยึดอยูอยางดี กดเบาะนั่งสําหรับเด็กลง 
พรอมกับท่ีดึงสายรัดตรึงและเข็มขัด ปรับขายัน 
เสริมดวย

8 วางเด็กในเบาะนั่งสําหรับเด็กและยึดเข็มขัดเบาะนั่ง
สําหรับเด็กรอบเด็ก ยึดเข็มขัดเบาะนั่งสําหรับเด็ก
โดยดึงบนแถบที่ขอบหนาของท่ีนั่ง ยืดเข็มขัดเบาะ
นั่งสําหรับเด็กโดยกดขอความ "PRESS" (กด) บน
เบาะนั่งสําหรับเด็กขณะที่ดึงเข็มขัดออก ปุมท่ีต้ังอยู
ใตเบาะน่ังจะปลอยขอเข็มขัดใหเปนอิสระ
ดึงสายรัดตรึงและเข็มขัดนิรภัยของรถยนตอีกเล็ก
นอยเม่ือวางเด็กในเบาะน่ังสําหรับเด็ก
ตรวจสอบใหเปนนิสัยวาแถบเบาะนั่งสําหรับเด็กยึด
อยูตรึงทุกครั้งที่ใชเบาะนั่งสําหรับเด็ก

สําหรับการปรับเข็มขัดของเบาะนั่งสําหรับเด็ก
ดูหนา 10

F980A168

B

C

8
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การปรับเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งสําหรับเด็ก

1 ดึงเข็มขัดของเบาะนั่งสําหรับเด็กใหแนน โดยการ 
ดึงสายรัดท่ีขอบหนาของที่นั่ง

2 ยืดเข็มขัดเบาะนั่งสําหรับเด็กโดยกดที่ขอความ
"PRESS" (กด) บนเบาะนั่งสําหรับเด็กขณะท่ีดึงเข็ม
ขัดออก ปุมท่ีต้ังอยูใตเบาะนั่งจะปลอยขอเข็มขัดให
เปนอิสระ

3 สามารถปรับตําแหนงของเข็มขัดจากดานลางของ
ท่ีนั่ง ดูภาพ

4 ควรปรับแถบไหลใหเหมาะกับความสูงของเด็ก; ดู 
"การถอดเข็มขัดของเบาะนั่งสําหรับเด็กเพื่อปรับ 
ความสูงหรือทําความสะอาดขอบแตง" ซึ่งทําไดโดย 
การปรับมุมแหวนรองที่ปลายเข็มขัดสะโพก สอด 
ผานเบาะนั่งสําหรับเด็กและออกผานพนักพิงหลัง 
ของเบาะน่ัง จากนั้นจะสอดเข็มขัดเขาในชองเสียบท่ี 
เหมาะสมในพนักพิงหลังและลงผานเบาะน่ัง

คําเตือน
ปรับเข็มขัดใหวางแนบเขากับตัวเด็กเปนอยาง

ดี โดยใหสายสวนสะโพกอยูต่ําท่ีสุดท่ีสวนสะโพกเด็ก
เพ่ือการปองกันที่ดีท่ีสุด

F980A166

1 2

3

คําเตือน
ตรวจสอบวา แผนถูกกั้นอยูใตที่นั่ง และระวัง 

อยาใหเข็มขัดพันเกลียวกัน
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การถอดเข็มขัดนิรภัยของที่น่ังเพื่อปรับ
ความสูงหรือทําความสะอาดขอบแตง
1 เอียงแผนท่ีสวนปลายของสายรัดหวางขา (พรอม 
ชุดล็อค) และสอดขึ้นผานเบาะที่นั่ง

2 ยกแผนขึ้นบนดานปลายของเข็มขัดสะโพก (A) ผาน
โครงเกาอี้ และผานออกพนักพิงหลังของท่ีนั่ง
ถาจะซักขอบแตง: ปองกันแถบ

การติดตั้งเข็มขัดที่น่ัง
1 สอดแหวนรองในปลายของเข็มขัดสะโพกจากดาน 
หลังของพนักพิงหลังของเบาะนั่งและออกทางดาน 
หนา จากนั้นสอดแหวนรองลงผานเบาะนั่งและออก 
ที่ดานลางของกรอบที่น่ัง

2 หมุนจานบนปลายของเข็มขัดแยก (พรอมหัวเข็มขัด
ล็อค) ที่มุมและหมุนลงลางผานเบาะของที่นั่ง

F980A167

A


