
در حدود ٧٠ درصد از صندلی ھای کودک مخصوص ماشین درست نصب نمی شوند. برای 
محافظت از کودک تان، این امر مھم است کھ این صندلی را در ماشین بھ طور صحیح نصب 

کنید و در ھر سفر از آن بھ طور صحیح استفاده کنید.

صندلی ھای رو بھ عقب و رو بھ جلو

قرار گرفتن امن بازوھا   
 اطمینان بیابید کھ بازوان کودک تان بھ طور امن در تسمھ ھای صندلی قرار گرفتھ اند.

بند تسمھ باالیی
اطمینان بیابید کھ بند تسمھ باالیی بھ محل صحیح اتصال کمربند کودک بھ طور درست بستھ شده است.

محکم بودن بند تسمھ ھا و نداشتن پیچ و تاب
 تسمھ ھای تنظیم کننده را بکشید تا محکم بشوند و فضایی بیش از دو انگشت بین کودک تان و تسمھ ھا وجود نداشتھ باشد.

بستھ بودن کمربند 
کنترل کنید کھ کمربندی کھ صندلی کودک مخصوص ماشین را نگاه می دارد بستھ شده باشد.

ISOFIX  اتصاالت
اگر صندلی تان بوسیلھ ISOFIX بھ طور امن بستھ می شود، کنترل کنید کھ اتصاالت بھ طور صحیح بھ محل ھای مربوطھ وصل شده باشند.    

صندلی ماشین مناسب نسبت بھ اندازه کودک

نصب صحیح صندلی در ماشین ü
اینکھ کمربند کودک بھ طور صحیح بستھ شده باشد ü

صندلی ھای کودک مخصوص ماشین را روزانھ کنترل کنید تا اطمینان بیابید کھ امن ھستند

استفاده از صندلی ھای کودکان مخصوص ماشین
کاربرد صحیح در ھر سفر- راھنمایی برای امن نگاه داشتن کودک تان

 (Booster) صندلی ھای تقویت کننده    

  راھنمای استفاده از کمربند ایمنی
از راھنمای کمربندی ایمنی استفاده کنید تا کمربند ایمنی را روی شانھ کودک تان قرار بدھید.

  

محکم بودن کمربند ایمنی
کنترل کنید کھ کمربند محکم بستھ شده باشد و قسمت پایینی کمربند از روی قسمت باالیی ران ھا و در عرض کمر 

  بستھ شده باشد- نھ روی قسمت شکم.

بند تسمھ باالیی
اگر  بند تسمھ باالیی وجود دارد، اطمینان بیابید کھ این بند بھ محل صحیح اتصال کمربند کودک بھ طور درست بستھ شده است.   
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 racv.com.au/childrestraints را بیابید RACV نزدیکترین ایستگاه نصب صندلی کودک    

   childcarseats.com.au  جدول مربوط بھ امنیت و آسانی استفاده را کنترل کنید ü
بھ ھنگام نصب و استفاده از صندلی، ھمواره از دستورالعمل ھای تولید کننده پیروی کنید ü

نظر متخصصین در مورد صندلی ھای کودکان مخصوص ماشین

racv.com.au/childrestraints 
1800 134 126

vicroads.vic.gov.au 
13 11 71

kidsafevic.com.au 
9036 2306

بھ روز شده، دسامبر ٢٠١٦

کنترل ماھیانھ از نظرامنیت
 کنترل کنید کھ اندازه صندلی ھنوز مناسب کودک تان
است. زمانیکھ شانھ ھای کودک باالتر از عالمت قد 

شانھ روی صندلی باالتر قرار می گیرند، کودک 
می تواند از صندلی کودک بزرگتری در ھمان گروه

استفاده کند یا شروع بھ استفاده از گروه بعدی صندلی 
کودک مخصوص ماشین بکند. از تمامی انواع 

صندلی ھای کودک مخصوص ماشین تا زمانی استفاده
کنید کھ برای کودک تان کوچک بشود.

  صندلی ھای کودک تقویت  
(Booster) کننده  

اگر شانھ ھای کودک تان باالتر از 
عالمت کھ در باال است،

قرار می گیرد، جای سر را تنظیم 
 کنید.

کمربند ایمنی بزرگساالن
کمربند ایمنی بزرگساالن 

برای افرادی طراحی شده 
است کھ حداقل قدشان 

 145cm می باشد.

صندلی ھای کودک مخصوص 
ماشین رو بھ عقب 

از سوراخ بند مھارکننده ای کھ 
نزدیک تر بھ شانھ کودک

است استفاده کنید اما نھ از 
سوراخی کھ پایین تر از شانھ ھا

 است.

صندلی ھای کودک مخصوص 
ماشین رو بھ جلو 

 از سوراخ
بند مھارکننده ای کھ نزدیک تر 

بھ شانھ کودک است استفاده کنید 
اما این سوراخ نباید بیش از دو و 
نیم سانتیمتر پایین تر از شانھ ھا 

باشد.

امن ترین راه آن است کھ تا زمانی بھ استفاده از صندلی کودک مخصوص 
ماشین ادامھ بدھید کھ برای فرزندتان کوچک بشود، بدون آنکھ سن او را در نظر بگیرید
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