
در حدود ٧٠٪ چوکی ھای طفل بھ صورت درست نصب نمی گردند. برای حفظ طفل شما این 
خیلی مھم است کھ چوکی ھای اطفال درست نصب شوند و در ھر سفر بھ صورت درست از 

آنھا ستفاده گردد.

چوکی ھای روبھ عقب و رو بھ جلو

بازوھا را محفوظ سازید   
بررسی کنید کھ بازوھای طفل شما بطور درست و محفوظ در تسمھ ھای چوکی جا داده شده باشد.

بند باالیی
اطمینان یابید کھ بند باالیی بھ طور مناسب در محل درست اتکای چوکی طفل وصل شده باشد.

تسمھ ھا را بھ اندازۀ مناسب محکم ببندید، نباید تاب خوردگی داشتھ باشد.
بند تنظیم را کش کنید تا تسمھ محکم گردد و بیشتر از ٢ انگشت بین طفل شما و تسمھ فاصلھ باقی نماند.

سگگ کمربند بستھ شده باشد 
بررسی کنید کھ سگگ کمر بندی کھ چوکی طفل را محکم نگھمیدارد بستھ شده باشد.

ISOFIX  ضمیمھ ھای
اگر چوکی شما توسط  ISOFIX محکم شده است، بررسی کنید کھ این ضمیمھ ھا طور درست در جای خود کلیک شده باشد.     

چوکی مناسب با اندازۀ طفل

چوکی بھ صورت درست در موتر نصب شود  ü
ü

چوکی ھا را روزانھ بررسی کنید تا اطمینان یابید کھ آنھا محفوظ از خطر اند

استفاده از چوکی طفل
در ھر سفراین را درست انجام دھید – یک رھنمایی برای ایمن نگھداری طفل شما

چوکی ھای تقویت کننده

  راھنمای کمربند ایمنی
برای قرار دادن کمربند ایمنی بر روی شانھ طفل خود از راھنمای کمربند ایمنی استفاده کنید 

  

محکم بستن کمر بند
بررسی کنید کھ کمربند ایمنی محکم نصب شده و بخش دامان کمربند ایمنی در قسمت باالیی ران و باسن قرار 

 گیرد - و نھ بر روی شکم.

بند باالیی
اگر بند باالیی وجود داشتھ باشد، اطمینان یابید کھ بھ طور مناسب با محل درست اتکای چوکی طفل وصل شده باشد.    

ü

  کمر بند طفل بطور محفوظ بستھ گردد   
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 racv.com.au/childrestraints برای نصب کردن چوکی اطفال را پیدا کنید  RACVنزدیکترین مرکز     

   childcarseats.com.au  درجھ بندی ایمنی و آسانی استفاده را بررسی کنید ü
ھنگام نصب و استفاده از چوکی طفل ھمیشھ رھنمایی ھای فابریکھ سازنده را بھ کار گیرید. ü

مشوره تخصصی در مورد چوکی اطفال

racv.com.au/childrestraints 
1800 134 126

vicroads.vic.gov.au 
13 11 71

kidsafevic.com.au 
9036 2306

بھ روز شده دسمبر ٢٠١٦

بررسی ھای ایمنی ماھانھ 
بررسی کنید کھ آیا اندازۀ چوکی مناسب جثھ طفل شما است.

 وقتی شانھ ھای طفل باالتر از نشانی گر بلندی شانھ است، وی باید 

بھ یک چوکی طفل کالنتر ازھمان دستھ یا نوع دیگر چوکی طفل 

انتقال یابد. از ھر نوع چوکی طفل استفاده کنید تا وقتی کھ طفل 

شما از آن کالنتر شود.

چوکی ھای حمایتی 
اگر شانھ ھای طفل باالتر از نشانی 
گر باالیی است، نگھدارندۀ سر را 

 تنظیم کنید.

کمربند ایمنی بالغان
کمربند ایمنی با دامن حمایلی 
  برای افراد با حداقل ارتفاع 

  145cm طراحی شده است.

چوکی ھای طفل رو بھ عقب
از نزدیک ترین سوراخ تسمھ 
بھ شانھ ھای طفل استفاده کنید 

 اما نھ پایین از شانھ ھا.  

چوکی ھای طفل رو بھ جلو
از نزدیک ترین سوراخ تسمھ 
بھ شانھ ھای طفل استفاده کنید 

اما نھ بیشتر از ٢٫٥ سانتی 
 متر پایین تر از شانھ ھا. 

محفوظ تراین است کھ بھ استفاده از چوکی اطفال، 
صرف نظر از عمر طفل، ادامھ دھید تا آن وقتی کھ طفل شما از آن کالنتر شود

ü
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