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Drill Hole ONLY - DO NOT Print Lines or These Words

the fit-and-fold boosterTM

لألطفال من 15 إلى 45 كيلوغرام
إن مقعد هايفولد المدعم مخصص لألطفال من 

وزن 15 حتى 45 كيلوغرام. 

إن مقعد مايفولد مطابق للمعيار الخاص باللجنة 
االقتصادية ألوروبا كمقعد مدعم من المجموعة 2/3  

ECE R44.04 بنطاق وزن يتراوح بين 15 إلى 36 
كيلوغرام.

إن مقعد هايفولد اخُتبر بنجاح على األطفال الذين 
يزنون 45 كيلوغرامًا أو أقل.

FMVSS 213 الواليات المتحدة: مطابق للمعيار 
إن مقعد األطفال يطابق جميع معايير األمان الفيدرالية 

المعمول بها والواجب اتباعها في السيارات.

رقم الموديل:
• HF01-AE
• HF02-AE

مهم: رجاء، اقرأ دليل االستخدام هذا!
احتفظ بدليل االستخدام من أجل االستخدام في 

المستقبل. ضع دليل االستخدام تحت غطاء قاعدة 
المقعد.

يجب أن يستخدم مع حزام الخصر و الكتف الثالثي النقاط 
المطابقان للمعيار الخاص باللجنة االقتصادية الوروبا  

 ECE R16 أو المعيار الذي يعادله في الدول األخرى.

إن قوانين تحزيم األطفال تختلف من بلد إلى آخر. تحقق 
من القوانين المحلية الخاصة ببلدك، حيث قد تتضمن 

متطلبات معينة لالستخدام.
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 تعليمات التخزين اليدوي:

الطول و الوزن الموصى بهما الستخدام 

1

قائمة المحتويات:

Model Number: 
 • HF01-GL

For Children:
 15 to 45 kg (33 to 100 lbs.)
 90 to 150 cm (36 to 59 in.)

EU: Approved to ECE R44.04 Group 2-3

USA: Approved to FMVSS 213
 • This child restraint conforms to all 
  applicable Federal motor vehicle safety 
  standards for use in motor vehicles.
 • T
  use in aircraft.

Read this manual!
Proper use is required! Do not install or use this 
booster seat until you have read and understand the 
instructions in this manual and on the product labels!
MUST be used with a 3 point vehicle lap and 
shoulder belt compliant with ECE R16 or equivalent 
standard in other countries.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE 
USE. Store under Seat Bottom Cover.

تعليمات التخزين اليدوي: 

تعليمات التخزين اليدوي............................................. 1

 ضع دليل االستخدام تحت غطاء 
قاعدة المقعد قطع مقعد هايفولد المدعم................ 2

3 ................................................................... تحذيرات

4 ................................. اختيار مكان المقعد في السيارة

تحضير المقعد لالستخدام......................................... 5

5 ............................................................ اإلعداد األولي

6 .................................... تعديل الحجم ليناسب طفلك

7 ................................................. تثبيت وتأمين طفلك

إخراج طفلك............................................................. 9

9 ........................................ طي مقعد هايفولد المدعم

11 .................................................... معلومات إضافية

11 ..................................... إزالة وتنظيف غطاء المقعد

معلومات خدمة الزبائن............................................. 13

كفالة...................................................................... 14

براءات االختراع........................................................ 14

15 ............................................................... التعليمات

 دليل االستخدام

كتيب تعليمات التخزين
كتيب تعليمات التخزين موجود أسفل غطاء القاعدة

يستخدم المنتج عندما يتجاوزحجم الطفل عن مقعده بخمس 
نقاط حتى يتمكن من الجلوس بشكل صحيح و سليم طوال 

الرحلة. أذا لم يبقى الطفل في محله و لم تكن وضعية جلوس 
الطفل سليمة يجب ضبط   مقعده لخمس نقاط.

تجاوز الطفل يعني طوله أو وزنه يفوق حد استخدام مقعد 
السيارة.

الجلوس السليم يعني ابقاء الطفل في محله بحزام مثبت و بدون 
تحريك حزام الكتف تحت الذراع أو خلف الظهر ، أو الميل إلى األمام 

أو الجانبين خارج المقعد حتى يبقى حزام السيارة في وضعه 
الصحيح.
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قطع مقعد هايفولد المدعم

قفل تعديل جانب غطاء مسند الرأس
مسند الرأس

قفل طوي جانب 
مسند الرأس

قفل طوي 
جانب مسند 
الرأس

 قفل طوي 
جانب خلفية 
المقعد

مقبض تعديل 
جانب خلفية 
المقعد

قفل طوي 
خلفية 
المقعد

قفل طوي 
جانب خلفية 

المقعد

ألسنة قفل 
طوي مسند 

الرأس

تجويف 
المقبض

 حزام 
البطن

مقبض تعديل ارتفاع 
مسند الرأس )تحت 

غطاء التعديل(

جانب مسند 
الرأس

دليل حزام 
الكتف )أحمر(

جانب خلفية 
المقعد

خلفية 
المقعد

دليل حزام 
الخصر 
)أحمر(

جانب قاعدة 
المقعد

 قاعدة المقعد
مكان حفظ دليل 
االستخدام )تحت 

غطاء قاعدة 
المقعد(

غطاء تعديل 
مسند الرأس

مسند الرأس

جانب خلفية 
المقعد

جانب قاعدة 
المقعد

دليل حزام 
الخصر 
)أحمر(

غطاء خلفية 
المقعد

 دليل حزام 
الكتف )أحمر(

جانب مسند 
الرأس
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قطع مقعد هايفولد المدعم   تحذير - خطر حدوث وفاة أو إصابة خطرة

قفل تعديل جانب 
قاعدة المقعد

رقم الموديل وتاريخ 
الصنع

حامل أكواب - يوجد في 
بعض موديالت هايفولد. 

انظر صفحة تعليمات 
استخدام حامل األكواب.

حزام التخزين

.Carfoldio لشراء حامل أكواب، اتصل بخدمة زبائن
انظر قسم معلومات االتصال بخدمة الزبائن.

إن عدم إتباع تعليمات االستخدام وملصقات مقعد السالمة 
قد يؤدي إلى إصابة أو وفاة طفلك.

ضع حزام األمان والكتف بشكل مريح حول طفلك، تأكد من عدم   ●
وجود التفافات أو تراخي في حزام األمان.

تحقق من موضع مقعد هايفولد المدعم وحزام األمان حتى ال   ●
يعلقا تحت مقعد متحرك أو في باب السيارة خالل االستخدام 

اليومي.

ال يجوز استخدام المقعد المدعم بعد وقوع حادث تصادم كان   ●
الطفل مثبتًا في أثنائه على المقعد المدعم.

ال تثبت أبدًا المقعد المدعم بحزام أمان ثنائي النقاط فقط أو   ●
بجزء حزام الخصر فقط لحزام أمان ثالثي النقاط وحزام الكتف.

أّمن المقعد المدعم حتى عندما ال يكون مشغواًل وأّمن أي   ●
أغراض أو حقائب طليقة. األغراض الغير مؤمنة من شأنها أن 
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اختيار مكان المقعد في السيارة    تحذير - خطر حدوث وفاة أو إصابة خطرة
تؤذي بقية الركاب عند حصول حادث تصادم.

ال تعدل هذا المقعد المدعم، حيث قد تؤدي التعديالت إلى وفاة   ●
أو إصابة خطرة عند حصول حادث تصادم.

ال تترك الطفل أبدًا دون أحد معه.  ●

ال تستخدم سوى اإلكسسوارات وقطع التبديل المصادق عليها   ●
.Carfoldio Ltd. من قبل شركة

ال تستخدم إكسسوارات أو قطعًا مصنوعة من قبل مصّنعين   ●
آخرين. 

ال تستخدم المقعد المدعم أبدًا بدون أغطية المقعد. إن   ●
األغطية هي جزء متكامل من المقعد المدعم.

إذا تضرر غطاء المقعد خالل الغسيل. يجب حينها استبداله   ●
بواحد جديد من قبل الشركة المصنعة.

قد تصبح قطع المقعد المدعم وحزام األمان ساخنة جدًا جراء   ●
أشعة الشمس وقد تحرق الطفل. غط المقعد عند تركه تحت 

أشعة الشمس.

ال تضع مقعد هايفولد المدعم أبدًا على مقعد سيارة تتوافر فيه   ●
وسادة هوائية أمامية فّعالة. راجع دليل استخدام السيارة إن 

كنت غير متأكد.

اختيار مكان في السيارة الستخدامه:

اختر مكان جلوس في السيارة يكون في اتجاه سير السيارة   ●
ويحتوي على حزام أمان ثالثي النقاط وحزام كتف.
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في سبيل تحضر مقعد هايفولد لطفلك، سيكون عليك تعديل 
ارتفاع وعرض مقعد هايفولد ليناسب طفلك عبر إتباع الخطوات 

التالية في هذا القسم.

تحذير:  هناك الكثير من األشياء المطوية والتي 
تحتوي على مفصالت. رجاء، كن حذرًا عند اإلغالق 

والفتح لتجنب أن أضرار ألصابعك ويدّيك.  

افتح المقعد المدعم.  .1

بمجرد تحريره من الحزام، امسك  أ 
الطرف األعلى من مسند الرأس 

وارفعه إلى األعلى إلى حين أن يظهر 
ويستقيم مسند رأس هايفولد. 1

حين يصبح مسند الرأس ومسند  ب 
الظهر عاموديين، يجب أن تسمع 

صوت طقة، بحيث يكونا قد تم 
تثبيتهما في المكان الصحيح عموديًا. 2

5

اإلعداد األولي:

1

Click!

2

Click!

Click!

3

Click!5

تحضير المقعد لالستخدام

4

افتح اللوحين الجانبيين لمسند  ج 
الظهر إلى حين أن تسمع 

صوت طقة، تصبح حينها ثابتة 
ومؤمنة. 3

في لوح مسند الظهر الجانبي،  د 
يجب أن يبرز زر قفل طي خلفية 

المقعد فوق أعلى اللوح 
الجانبي، وأن يكون مؤمنًا. 4

افتح اللوحين الجانبيين لمسند  ه 
الرأس إلى حين أن تسمع 

صوت طقة، تصبح حينها ثابتة 
ومؤمنة. 5
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عّدل مقعد هايفولد المدعم ليكون بأقصى ارتفاع وعرض كما هو   .2
مبين أدناه.

جانبّي قاعدة المقعد/ دليلّي حزام  أ 
الخصر - عّدل قاعدة المقعد/ دليلّي 

حزام الخصر إلى أقصى عرض عبر 
سحب قفل قاعدة المقعد الجانبي 
1 على الجانب السفلي من قاعدة 
المقعد. ثم عّدله ليكون قريبًا، لكن 

دون أن يلمس فخّذّي الطفل. 2

جانبّي خلفية المقعد- عّدل جانبّي  ب 
خلفية المقعد إلى أقصى 1 عرض 

ممكن من خالل الضغط على القفل 
على مقبض تعديل جانب خلفية 
المقعد 2 وقم بإدارة المقبض 

عكس عقارب الساعة لتحريك جانبّي 
خلفية المقعد.

6

1

2

1

2 2

2

1

1

2 2

3

تعديل الحجم ليناسب طفلك

جانبّي مسند الرأس - اضغط على  ج 
الزر في أعلى مسند الرأس 1 وحرك 

اللوحين الجانبيين إلى الخارج. 2

ارتفاع مسند الرأس ومسند الظهر  د 
- ارفع قطعة القماش التي توجد في 

منتصف مسند الظهر، أسفل 
مسند الرأس مباشرة 1. امسك 
المقبض 2، قم بإدارته إلى األعلى، 

ارفع أو أخفض مسند الظهر إلى أن 
يصبح دليل حزام الكتف على مسند 
الرأس بالقرب من كتف الطفل 3. 

بمجرد أن يصبح في االرتفاع 
المناسب، اترك المقبض وأّمن 

مسند الظهر في مكانه.
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1

7

تثبيت وتأمين طفلك

ضع الطفل على المقعد المدعم على   .1
أن يكون أعلى وأسفل الظهر على 

اتصال مع خلفية المقعد، بحيث ال 
يتراخى الطفل على قاعدة المقعد 
ويكون الجذع السفلي متقدمًا على 

خلفية المقعد.

عّدل قاعدة المقعد ودليلّي حزام الخصر   .2
ليكونا في مكانهما الصحيح إلى جانب 

فخذّي الطفل. انظر التعليمات في 
قسم »تعديل الحجم ليناسب طفلك«، 

الصفحة 6.

عّدل عرض جانبّي قاعدة المقعد بحيث   .3
يصبحا قريبّين من كتفّي الطفل. انظر 
التعليمات في قسم »تحضير المقعد 

لالستخدام«.

عّدل عرض جانبّي مسند الرأس بحيث   .4
يصبحا قريبّين من رأس الطفل. انظر 
التعليمات في قسم »تحضير المقعد 

لالستخدام.«

أّمن الطفل بحزام األمان وحزام الكتف.  .5

ارفع حزام األمان وحزام الكتف إلى  أ 
أمام الطفل وضعه في مشبك 

حزام األمان.

وّجه حزام الخصر عبر دليل حزام  ب 
الخصر في كال جانبّي قاعدة المقعد 

واسحب إلزالة التراخي من حزام 
الخصر.
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6. أ   ضع حزام الكتف على صدر الطفل 
وعلى دليل حزام الكتف عبر تمرير كامل 

الحزام بشكل خلفي إلى الفتحة في 
الجانب السفلي من مسند الرأس 
2 وثم وّجه الحافة إلى األعلى 

وفوق غطاء الفتحة 
الحمراء حتى يستقر 

الحزام بشكل مسطح. 
3

 ب   تأكد أنه ليس هناك 
          التفافات في األحزمة.

عّدل ارتفاع مسند الرأس إلى مكان   .7
دليل حزام الكتف وفوق أعلى كتف 

الطفل بقليل مع الحرص أن كامل 
عرض حزام الكتف على كتف الطفل.

1

2

3
2

8

تثبيت وتأمين طفلك

مرر حزام الخصر القطري على جسد   .8
الطفل ودع الحزام القطري يمر على 

الجانب الخارجي من دليل حزام لوح 
القاعدة الجانبي. 1

مرر جزء الخصر في حزام األمان عبر   
دليلّي حزام الخصر الحمراوان في كال 

جانبّي مقعد هايفولد. 2

تحقق من أن حزام األمان مشدود عند   .9
منطقة الحوض عبر التأكد أن الحزام 

منخفض عند الوركين ومتصل 
بالفخذّين وليس هناك تراخي أو 

التفافات في حزام األمان. 
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إلخراج الطفل:

طي مقعد هايفولد المدعم

نقل وتخزين:

1

2 2

1

2

1

2 2

1

3

2

طي مقعد هايفولد المدعم إخراج الطفل

فك حزام األمان.  .1

ازلق جزء الخصر في حزام األمان بعيدًا عن دليل حزام الخصر في   .2
جانبّي قاعدة المقعد.

أزل حزام األمان عن الطفل.  .3

أخرج الطفل من المقعد المدعم.  .4

ُيطوى مقعد هايفولد المدعم ليصبح في حجم مضغوط من أجل 
سهولة التخزين عند عدم استخدامه.

لتخزين مقعد هايفولد المدعم:

عّدل جانبّي مسند الرأس - اضغط   .1
على قفل تعديل جانب مسند الرأس 
وعّدل جانبّي مسند الرأس إلى أضيق 

درجة ممكنة. 

عّدل جانبّي خلفية المقعد إلى أضيق   .2
درجة ممكنة. 2 1

عّدل جانبّي قاعدة المقعد - اسحب   .3
قفل جانب قاعدة المقعد إلى األمام 

وازلق جانبّي قاعدة المقعد إلى أوسع 
درجة ممكنة. 2 1

أخفض ارتفاع قاعدة المقعد إلى   .4
أقصى درجة ممكنة - ارفع قطعة 

القماش الموجودة في منتصف مسند 
 الظهر إلى أسفل مسند الرأس 

مباشرة. 1

امسك المقبض وقم بإدارته إلى    
األعلى. 2

أخفض ارتفاع خلفية المقعد إلى   
أقصى درجة ممكنة. 3
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1

2

3

1

2

1

2

1 2

طي مقعد هايفولد المدعم

اطو جانبّي خلفية المقعد - اضغط   .5
على زر قفل طي خلفية المقعد، 1 
 اضغط قفل الطي إلى األسفل 2 

وقم بإدارة جانب خلفية المقعد إلى 
الداخل. 3

طي خلفية المقعد إلى األمام من   .6
خالل تحرير القفل في القاعدة الخلفية 

لمسند الظهر. 1 إذا لزم األمر، عّدل 
لوحّي جانب القاعدة إلى الخارج 

لتحسين الطي بشكل مضغوط. 2.

طي مسند الرأس - اقرص ألسنة   .7
قفل مسند الرأس معًا وقم بإدارة 

مسند الرأس إلى الخلف. 2 1

طي جانبّي مسند الرأس - اضغط   .8
على قفل طي جانب مسند الرأس 1 

وقم بالدوران إلى الداخل. 2

لف الحزام حول مقعد هايفولد   .9
المطوي وأّمنه.
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إزالة وتنظيف غطاء المقعد معلومات إضافية

 االستخدام في الطائرة - 	 
هذا المقعد غير معتمد 

لالستخدام في الطائرات.

العناية والتنظيف:

أغطية المقعد )يجب إزالتها قبل غسلها(:

يمكن غسل أغطية المقعد القماشية في الغسالة باستخدام 
مياه باردة، دورة تنظيف ناعمة ورقيقة. دون مبيض. تجفيف على 

الحبل. ال فرك أو تجفيف في النشافة أو كوي.

بالستيك المقعد المدعم والفوم األبيض:

يمكن مسح أسطح المقعد البالستيكية والفوم األبيض بمحلول 
خفيف من الماء والصابون. امسح بماء نظيفة إلزالة الصابون.

30º
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إلزالة أغطية المقعد للتنظيف:

مالحظة: يتكون الغطاء من 3 أقسام، مسند رأس واحد، 
مسند ظهر واحد وقاعدة واحدة. يضم كل قسم، قسم الوسط 

وقسمان جانبيان.

ابدأ من مسند الرأس  1  2  3  ومسند الظهر والقاعدة

إزالة غطاء مسند الرأس:

أزل غطاء جانبّي مسند الرأس   ●
بداية من أعلى الزاوية الخلفية 

واسحب غطاء جانب مسند 
الرأس من أعلى الفوم الداخلي 

وثم استمر حول المقدمة وصواًل 
إلى الحافة السفلى. 

اسحب القسم العلوي   ●
المتوسط من األعلى وحرره من 

الفوم الداخلي وثم حرر الحافة 
السفلى. اعكس هذه العملية 

لتعيد وضعه من جديد.

12

1

2

إزالة وتنظيف غطاء المقعد

إزالة غطاء الظهر:

إزالة غطاء خلفية المقعد: بشكل   ●
مشابه لغطاء مسند الرأس، أزل 

أقسام اللوح الجانبي عبر نزعها من 
الفوم الداخلي. لتحرير القسم 
 المتوسط، اسحب إلى األمام 

 وقم بحل الحلقات المطاطية 
)4 في كل جانب( من بالستيك 

خلقية المقعد. 2

اعكس العملية لتعيد وضع   ●
الغطاء من جديد.
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معلومات االتصال بخدمة الزبائن إزالة وتنظيف غطاء المقعد

إزالة غطاء قاعدة المقعد:

أزل غطاء جانبّي مسند الرأس بداية   ●
من نزع قسم حافة الجانب عن الفوم 

الداخلي.

استمر في سحب الغطاء وحرره من   ●
الفوم.

انزع غطاء قاعدة المقعد من مقدمة   ●
قاعدة المقعد بداية من جانب واحد 

واسحب حافة الغطاء.

قم بحل الحلقات التي تربط الغطاء   ●
بقاعدة المقعد في الخلف والحلقات 

المطاطية في كال الجانبّين في 
المكان الذي تلتقي فيه قاعدة 

المقعد بخلفية المقعد.

تم توزيعه بواسطة : شركة سوق العائلة   
التوزيع في السعودية تحت شركة منتجات العائلة للتجارة

و باقي دول الخليج : تحت سوق العائلة للتجارة العامة
فضال اذكر منطقتك و بريدك االلكتروني و رقم الجوال للتواصل 

معنا عبر 
info@familysoukventures.com  : البريد االلكتروني

أو رقم الهاتف: 003 587 600 971+

تستطيع أن تتواصل معنا أيضًا بالطرق التالية:

 support@mifold.com

 @mifoldBooster

 www.mifold.com/contact

 pinterest.com/mifold

 facebook.com/mifold

 instagram.com/mifold
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براءات االختراع

معلومات إضافية

الكفالة: 

في، Carfoldio نصنع منتجات مبتكرة وعالية الجودة  لألطفال. 
نكفل أن هذا المنتج خال من العيوب المادية وعيوب التصنيع  

عند تصنيعه وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ الشراء )يجب 
إبراز إيصاالت الشراء إلثبات الشراء(. إن اكُتشف وجود عيب 

خالل فترة الكفالة، فسُنصلح أو نستبدل منتجك بدون أي كلفة 
إضافية.

ال تغطي الكفالة المحدودة المطالبات الناتجة عن إساءة 
االستخدام، عدم إتباع تعليمات التثبيت والصيانة واالستخدام، 
أو إساءة االستخدام أو التبديل أو التعرض لحادث أو االهتراء 

الطبيعي.

إن هذه الكفالة المحدودة حصرية وتحل محل أي كفالة أخرى، 
مكتوبة كانت أم شفهية، على سبيل المثال ال الحصر، الكفالة 
الصريحة للتسويق أو المالءمة لغرض معين. مدة أي كفالة 
ضمنية، بما في ذلك أي كفالة ضمنية للتسويق أو المالءمة 
لغرض معين، هي محدودة بشكل صريح بمدة هذه الكفالة 

المحدودة.

تمنع بعض الدول أو الواليات األمريكية فرض حدود على طول 
فترة الكفالة الضمنية، وبالتالي قد ال تنطبق عليك الحدود 

واالستثناءات المذكورة أعاله.

الخدمات المتعلقة بالكفالة:
االتحاد األوروبي والدول األخرى:

تم توزيعه بواسطة : شركة سوق العائلة   
التوزيع في السعودية تحت شركة منتجات العائلة للتجارة

و باقي دول الخليج : تحت سوق العائلة للتجارة العامة
فضال اذكر منطقتك و بريدك االلكتروني و رقم الجوال للتواصل معنا عبر 

info@familysoukventures.com  : البريد االلكتروني
أو رقم الهاتف: 003 587 600 971+

هذا االختراع المبتكر محمي بالعديد من براءات االختراع وتسجيالت 
التصاميم.

الواليات المتحدة.......................... 
مكتب براءات االختراع األوروبي....... 

 .......................... كوريا الجنوبية
 ................................................. روسيا

الصين....................................... 
 ............................. جنوب أفريقا

كندا............................................... 
 ......................................... إسبانيا
 .......................................... اليابان

الهند..................................... 

بعض براءات االختراع األخرى قيد االنتظار

US.....9,376,088 (B2)
EP......2855214 (B1)
KR.....101626285 (B1)
RU......201850188
CN......104640748 (B)
ZA......201409040 (B)
CA......2874810 (C)
ES......2646918 (T3)
JP.......6388132 (B2)
IN.......2967KON2014 (A)
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Model Number: 
 • HF01-GL

For Children:
 15 to 45 kg (33 to 100 lbs.)
 90 to 150 cm (36 to 59 in.)

EU: Approved to ECE R44.04 Group 2-3

USA: Approved to FMVSS 213
 • This child restraint conforms to all 
  applicable Federal motor vehicle safety 
  standards for use in motor vehicles.
 • T
  use in aircraft.

Read this manual!
Proper use is required! Do not install or use this 
booster seat until you have read and understand the 
instructions in this manual and on the product labels!
MUST be used with a 3 point vehicle lap and 
shoulder belt compliant with ECE R16 or equivalent 
standard in other countries.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE 
USE. Store under Seat Bottom Cover.

1495 Rev A 

احتفظ بدليل االستخدام من أجل االستخدام في المستقبل.
احتفظ بدليل االستخدام تحت غطاء المقعد السفلي.

دليل االستخدام

مكان حفظ دليل 
االستخدام )تحت 

غطاء المقعد 

كارفولديو وهايفولد هما عالمتان 
تجاريتان 

   Carfoldio Ltd. لشركة

ُمصّنع وموّزع من قبل:
Carfoldio Ltd.

www.mifold.com

ُصنع في الصين 
© 2019 Carfoldio Ltd.
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The hifold has been successfully tested for use by 
children weighing 45kg (100lbs.) or less. 
 
USA: Approved to FMVSS 213 
This child restraint conforms to all applicable  
Federal motor vehicle safety standards for use in 
motor vehicles.

Model Number: 
 • HF01-AE
 • HF02-AE
 
Important: Please Read this Manual! 
 
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR 
FUTURE USE. Store under Seat Base Cover. 
 
MUST be used with a 3-point vehicle lap and 
shoulder belt compliant with ECE R16 or 
equivalent standard in other countries.

Child restraint laws vary from country to 
country. Check your local laws as they may 
have specific use requirements. 

For Children 15 to 45kg
This hifold booster seat is for use from 15 
to 45kg (33 to 100lbs.). 
 
The hifold is approved to UN ECE R44/04 
as a Group 2-3 booster seat with a weight 
range of 15 to 36kg. 

the fit-and-fold boosterTM

EN AE
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Instruction Manual Storage:

Store instruction manual under Seat Base Cover.
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Instruction Manual

Instruction Manual Storage

Model Number: 
 • HF01-GL

For Children:
 15 to 45 kg (33 to 100 lbs.)
 90 to 150 cm (36 to 59 in.)

EU: Approved to ECE R44.04 Group 2-3

USA: Approved to FMVSS 213
 • This child restraint conforms to all 
  applicable Federal motor vehicle safety 
  standards for use in motor vehicles.
 • T
  use in aircraft.

Read this manual!
Proper use is required! Do not install or use this 
booster seat until you have read and understand the 
instructions in this manual and on the product labels!
MUST be used with a 3 point vehicle lap and 
shoulder belt compliant with ECE R16 or equivalent 
standard in other countries.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE 
USE. Store under Seat Bottom Cover.

Weight and Height 
Use Recommendations
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 To purchase a Cup Holder Accessory, contact 
 Carfoldio Customer Service. See Customer 
 Service Contact Information section.

Model Number and 
Date of Manufacture

Seat
Base Side 

Adjustment Lock
Storage Strap

Cup Holder Accessory - included with 
some hifold models. See Cup Holder 
instruction sheet for use. 

Failure to follow these user instructions and car 
seat labels can result in injury or death to your 
child.

• Snugly adjust the vehicle lap and shoulder belt 
 around child, ensuring there are no twists or   
 slack in the adult seat belt.

• Check the position of the hifold booster and   
 vehicle belt to avoid them becoming trapped by  
 a movable seat or in a door of the vehicle during  
 everyday use. 
 

• DO NOT allow any use of this booster seat after  
 a crash where a child was secured in the booster  
 seat.

• NEVER install the booster seat 
 with a 2-point lap belt only or only 
 the lap belt portion of a 3-point lap 
 and shoulder belt. 

hifold Booster Seat Parts WARNING - DEATH or 
SERIOUS INJURY can occur
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• Secure the booster seat even when not occupied 
 and secure any loose objects or luggage. 
 Unsecured items may injure other occupants in 
 a crash.

• DO NOT modify this booster seat, modifications 
 can result in a serious injury or death in a crash.

• NEVER leave the child unattended.

• Only use accessories and replacement parts
 approved by Carfoldio LTD. Do not use 
 accessories or parts made by other 
 manufacturers.

• Never use booster seat without seat covers. Seat  
 covers are an integral part of the booster seat.

• If the seat cover becomes damaged during 
 washing, then it must be replaced with a new   
 cover supplied by the manufacturer.

• The booster seat and seat belt parts can become
 very hot if left in the sun and can burn the child.
 Cover the seat when left in the sun.

• NEVER use the hifold Booster Seat in a 
 vehicle seating location with an active frontal 
 air bag. If in doubt refer to vehicle manual.

• Select a vehicle seating location that faces the   
 direction of travel and has a 3-point Adult Lap   
 and Shoulder Belt system.

Select a Seating Location To Use:

WARNING - DEATH or 
SERIOUS INJURY can occur Selecting a Vehicle Seating Location
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c.  Open the backrest side 
  panels until you hear a 
  click and they become 
  stable and locked    .

d.  On the backrest side panel
  the seat back fold locking 
  button should project above 
  the top of the side panel 
  and be locked     . 

e.  Open the headrest side 
  panels until you hear a click 
  and they become stable 
  and locked     .

5

In preparing the hifold for use with your child, you 
will need to adjust the height and width of the hifold 
to fit your child by following the steps in this section.

CAUTION: There are many folded and
hinged elements. Please be careful
when opening and closing to AVOID
pinching or trapping.

1. Unfold the booster seat.

a.  Once released from the strap
  grab the top edge of the
  headrest and lift upwards
  until the hifold backrest is
  erect and aligned.

b.  As the headrest and backrest become vertical  
  you should hear a click as they lock into place in  
  the vertical position     .
  

Initial Setup

1

2

Click!

Click!

Click!

Click!

3

5

3

4

5

1

2

Preparing for Use

4
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 c.  Headrest Sides - Press the
    button at the top of the
    headrest     and move the 
    side panels outwards    .

  

 d. Headrest & Backrest Height - 
    Lift the fabric flap found in
    the center of the back rest
    just below the headrest     . 
    Grip the lever     , rotate 
    upwards. Raise or lower the 
    backrest until the shoulder 
    belt guide on the headrest 
    is near the child’s 
    shoulder    . Once at the 
    right height, release the 
    lever and lock the backrest 
    in position.

6

2. Adjust the hifold Booster to the maximum 
 height and maximum width as described below.
 

  a. Seat Base Sides/Lap
    Belt Guides - Adjust Seat
    Base/Lap Belt Guides to
    the maximum width by
    pulling Seat Base Side
    Lock     on underside of 
    Seat Base. Then adjust to 
    be close but not touching 
    the child’s thighs    .

   b. Seat Back Sides - Adjust 
    Seat Back Sides     out to 
    the maximum width by 
    depressing the lock on the 
    Seat Back Side Adjustment 
    Knob     and rotate knob 
    counterclockwise to move 
    Seat Back Sides out.

1

2

1

2

1

1

2

2 2

1
2

1
2 2

3

1

1

2 2

3

Adjusting the Size to Fit Your Child
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4. Adjust the width of the 
 Headrest Sides so they 
 are close to child’s head. 
 See instructions in 
 “Preparing for Use” 
 section.

5. Secure child with the Vehicle 
 Lap and Shoulder belt.

   a. Pull the vehicle lap and 
    shoulder belt across front 
    of child and connect to the 
    seat belt buckle. 

   b. Route vehicle lap belt 
    through Lap Belt Guide 
    in both Seat Base Sides 
    and pull to remove slack from 
    lap belt.

1. Sit child on the Booster 
 Seat with child’s lower and 
 upper back in contact with 
 the Seat Back, not slouching 
 down on the Seat Base with 
 lower torso forward of the Seat
 Back.

2. Adjust Seat Base/Lap Belt 
 Guides into position next to
 child’s thighs. See instructions 
 in “Adjusting the size to fit your 
 child” page 6.

 
3. Adjust the width of the
 Seat Back Sides so they
 are close to child’s shoulders.
 See instructions in 
 “Preparing for Use” section.

1

1

7

Installation and Securing Your Child
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6.   a. Place the vehicle shoulder 
    belt over child’s chest and 
    into the Shoulder Belt Guide 
    by sliding the entire belt 
    rearward into the slot
    on the underside 
    of the Headrest  
         and then 
    guide the 
    edge up and 
    over the red 
    slot cover     
    so belt lays flat.
   b. Make sure the belts are not twisted.
  

7. Adjust the height of the  
 Headrest to position the 
 Shoulder Belt Guide just 
 above the top of your child’s     
 shoulder ensuring the full width 
 of the shoulder belt is on child’s   
 shoulder. 

8. Pass the diagonal belt across
 the child’s body and allow the 
 diagonal belt to pass over the 
 outside of the base side 
 panel belt guide     .
 
 

 
 
 Pass the lap section of the
 adult belt through the red lap
 belt guides on each side of the
 hifold     .

 

9. Check that vehicle lap belt 
 is supported on pelvis such that
 the belt is low on hips and
 contacting thighs and that
 there is no slack or twists in the
 seat belt.

1

1

2

2

2 3

3

2

8

Installation and Securing Your Child
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2. Adjust Seat Back Sides to  
 the narrowest position         .

3. Adjust Seat Base Sides - 
 Pull Seat Base Side Lock
 forward and slide Seat
 Base Sides to the widest 
 position    .

4. Lower Seat Back height 
 to the lowest position -
 Lift the fabric flap found in
 the center of the back rest
 just below the headrest     . 
 
 
 Grip the lever and rotate 
 upwards     .  

 Lower seat back height to  
 the lowest position     .

9

1. Unbuckle Adult Seat Belt. 

2. Slide lap portion of the Belt out of the Lap Belt  
 Guide in Seat Base Sides.

3. Remove the Adult Belt off the child.

4. Remove child from booster seat.

To Remove Child:

Folding the hifold Booster Seat

Transportation and Storage:

The hifold Booster Seat folds into a compact size for 
easy storage when not in use.

To store hifold Booster Seat:

1. Adjust Headrest Sides -
 Press Headrest Side
 Adjustment Lock     down 
 and adjust Headrest 
 Sides     into narrowest 
 adjustment position.

1

2 2

1

2

1

2

1 2

1

2 21

2

1

2

3

1

3

2

Removing Child Folding the hifold Booster Seat
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5. Fold Seat Back Sides - 
 Press button on Seat Back Fold 
 Lock,   push down on Fold Lock
   and rotate Seat Back Side 
 inwards     .

6. Fold Seat Back - forward by
 releasing the lock at the rear 
 base of the backrest     .
 If required adjust the base 
 side panels outwards to 
 improve folding compactly    .

1

2

3
1

2
3

1

2

1

2

7.  Fold Headrest - Pinch 
  Headrest Tabs together     and
  rotate Headrest backwards     .

8.  Fold Headrest Sides -
  Press Headrest Side Fold 
  Lock     and rotate inwards     .   

9.  Wrap the strap around the
  folded hifold and secure.

1

2

1
2

1 2
1 2

Folding the hifold Booster Seat
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• Aircraft Use - This restraint 
	 is	not	certified	for	use	in	
 aircraft. Seat Covers (need to be removed prior to 

washing):

Fabric seat covers are machine washable in cold 
water, delicate or gentle cycle. No bleach. Line 
dry. Do not wring. Do not tumble dry. Do not iron.

Booster Seat Plastic and White Foam:

Plastic seat surfaces and white foam can be 
wiped down with a mild solution of soap and 
water. Wipe with clean water to remove soap.

30º

Care and Cleaning:

Additional Information Removal and Cleaning of Seat Cover
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  Removal of Seat Back Cover:

   • Similar to the headrest 
    cover, remove the side 
    panel sections by peeling 
    away from the inner foam. 
    To release the central 
    section pull forward and 
    unhook elastic loops (4 on 
    each side) from plastic 
    seat back    .

   • Reverse this process to 
    refit the cover.

 

12

To remove seat covers for cleaning:

    Note: The cover is made up of three sections,
    one headrest, one backrest and one base
    section. Each section includes the middle and
    two side sections.

    Start from the headrest     and backrest
    and base    .

 Removal of Headrest Cover:

  • Remove Headrest 
   Side covers first by 
   starting at top rear 
   corner and pulling 
   Headrest Side Cover 
   off top of the inner
   foam and then 
   continue around the 
   front and lower edge.

  • Pull top center 
   section of the top
   and free from the 
   inner foam and 
   then free at the 
   lower edge.
   Reverse this
   process to refit. 

1

1

2

22
3

Removal and Cleaning of Seat Cover
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  Removal of Seat Base Cover:

   • Remove Seat Base Side 
    covers first by pealing the 
    edge of the side section 
    away from the inner foam.

   • Continue to pull cover away 
    and free from the foam.

   • Pull Seat Base Cover off 
    the front of Seat Base by 
    starting at one side and 
    pulling edge of cover out. 

   • Unhook loops attaching 
    cover to seat base in the 
    back and elastic loops on 
    each side where the seat 
    base meets the seat back.

13

3

Removal and Cleaning of Seat Cover Customer Service Contact Information
Family Souk Ventures, Ltd. (BVI)
in KSA by Family Products For Trade LLC  
in Rest of Gulf by Souk Al Ayla  
General Trading Est.
info@familysoukventures.com
+971.600.587 003

You can also contact us in the following ways:

 support@mifold.com

 @mifoldBooster

 www.mifold.com/contact

 pinterest.com/mifold

 facebook.com/mifold

 instagram.com/mifold
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 For warranty service:

 EU and other countries:

Family Souk Ventures, Ltd. (BVI)
in KSA by Family Products For Trade LLC  
in Rest of Gulf by Souk Al Ayla  
General Trading Est.
info@familysoukventures.com
+971.600.587 003

Patents

   This innovative product is protected by various 
   patents and design registrations.

   US.....9,376,088 (B2)
   EP......2855214 (B1)
   KR.....101626285 (B1)
   RU......201850188
   CN......104640748 (B)
   ZA......201409040 (B)
   CA......2874810 (C)
   ES......2646918 (T3)
   JP.......6388132 (B2)
   IN.......2967KON2014 (A)

      Other patents pending.

Warranty:

 At Carfoldio, we make innovative, high quality 
 products for children. We warrant this product to 
 be free from defects in material and workmanship 
 existing at the time of manufacture for a period of 
 one year from the date of initial purchase (sales 
 receipt is required for proof of purchase). If such 
 a defect is discovered during the limited warranty 
 period, we will, at our sole option, repair or replace 
 your product at no cost to you.

 This limited warranty does not cover claims 
 resulting from misuse, failure to follow the 
 instructions on installation, maintenance and use,  
 abuse, alteration, involvement in an accident and 
 normal wear and tear.

 This limited warranty is exclusive and in lieu of 
 any other warranty, written or oral, including but 
 not limited to any express warranty of 
 merchantability or fitness for a particular purpose. 
 The duration of any implied warranties, including 
 any implied warranty of merchantability or fitness 
 for a particular purpose, is expressly limited to this 
 limited warranty period.

 Some states and other countries do not allow 
 limitations on how long an implied warranty lasts;  
 therefore, the above limitations and exclusions  
 may not apply to you.

Additional Information
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Model Number: 
 • HF01-GL

For Children:
 15 to 45 kg (33 to 100 lbs.)
 90 to 150 cm (36 to 59 in.)

EU: Approved to ECE R44.04 Group 2-3

USA: Approved to FMVSS 213
 • This child restraint conforms to all 
  applicable Federal motor vehicle safety 
  standards for use in motor vehicles.
 • T
  use in aircraft.

Read this manual!
Proper use is required! Do not install or use this 
booster seat until you have read and understand the 
instructions in this manual and on the product labels!
MUST be used with a 3 point vehicle lap and 
shoulder belt compliant with ECE R16 or equivalent 
standard in other countries.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE 
USE. Store under Seat Bottom Cover.

KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
Store instruction manual under Seat Bottom Cover.

Manufactured and distributed By: 
Carfoldio Ltd.

www.mifold.com

Instruction 
Manual

Instruction Manual Storage 
(under Seat Bottom Cover)

Made in China
© 2019 Carfoldio Ltd.

1495 Rev A

Carfoldio™ and hifold® 
are registered trademarks 
of Carfoldio Ltd.
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