
مصئونیت چوکی موتر طفل

ارائه شده توسط

چوکی رو به عقب

چک کنید که بند تسمه فوقانی 
به نقطه مهار ثابت شده و بدون 

لقی/ارتجاعیت بوده و پیچشی 
نداشته باشد

نقطه نگهدارنده مهار کننده طفل نصب شده در فابریکه 
موتر را پیدا کنید )اگر نمی  توانید آن را پیدا کنید، کتابچه 
رهنمای موتر را ببینید( و تصدیق کنید که از نقطه مهار 

صحیح موتر خود استفاده می  کنید.

 برای اطفال تا حدود 
30 ماهگی

 مهم است که اطفال قبل از آماده شدن، به سمت چوکی بعدی حرکت نکنند چون این کار می  تواند موجب 
آسیب جدی شود. همیشه از علامات شانه بر روی چوکی خود برای راهنمایی استفاده کنید. 

چوکی رو به جلو

این چوکی مخصوص اطفالی 
است که چوکی رو به عقب برای 

آنها کوچک شده  اند.

بالابرنده

این چوکی طفل را به حدی 
بالا بلند می کند تا کمربند 

مصئونیت بزرگسالان قرار بګیرد.

کمربند مصئونیتی

از امتحان 5  مرحله  ای استفاده کنید تا 
ببینید آیا طفل شما آماده قرار گرفتن 

در کمربند مصئونیتی است.

چالان کردن مصئون

تسمه  ها در سطح 
شانه هستند.

علامات حداقل و 
حداکثر ارتفاع را که 

روی چوکی طفل قرار 
دارند، چک کنید.

مطمئن شوید که 
تسمه  ها پیچ خورده 
نباشند و به عرض 
یک انگشت دارای 

انطباق جزم باشند.

مطمئن شوید که 
بند تسمه عقبی در 
نقطه صحیح مهار 
محکم شده باشد.

طفل خود را به 
صورتی که پشت و 

لگن نسبت به چوکی 
ماشین مسطح باشند، 

موقعیت دهید. 

مطمئن شوید که 
کمربند مصئونیتی به 

گونه  ای محکم باشد 
که چوکی ماشین را 

در جای خود نگه دارد.



برای همه چوکی  ها و کپسول  های موتر طفل، بند تسمه باید 
صاف باشد. ممکن است برای رسیدن به نقطه مهار به یک 

بند تسمه اضافی نیاز داشته باشید. 
همچنان به یاد داشته باشید که در صورت موقعیت داشتن 
چوکی به سمت عقب از میله تثبیت کننده استفاده نمایید.

یا از اتصالات سیت بلت یا Isofix استفاده کنید.

قبل از جابجایی طفل از چوکی 
بالابرنده طفل، لطفا مطمئن 

شوید که تمام 5  مرحله 
امتحان را پشت سر بگذارند.

اگر آنها تمام 5  مرحله را پشت 
سر نگذارند، باید در یک چوکی 

بالابرنده بمانند.
این در حدود 145  سانتی متر 

است

مطمئن شوید که چوکی دارای یک برچسب استندرد استرالیا تصدیق 
شده و برچسب گذاری نشان دهنده AS/NZS 1754 باشد. برچسب  ها 

نباید صدمه ببینند یا برداشته شوند. چوکی  های بدون برچسب  های 
مناسب نباید استفاده شوند.

مصئون  ترین مکان برای نشستن اطفال در چوکی  های رو به عقب 
است. اطفال 12  سال بلندتر از 145  سانتی متر قادر به نشستن در 

چوکی جلو هستند.
هرگز چوکی رو به عقب موتر را در جایی که ایربَک فعال موقعیت 

دارد، قرار ندهید.

مصئونیت چوکی موتر طفل

امتحان پنج مرحله  ای

پشت به چوکی 
وسیله نقلیه 

باشد

 زانوها در لبه 
 چوکی خم   

شوند

کمربند 
مصئونیتی 

کمی در بالای 
ران  ها باشد

 تسمه شانه از 
وسط کتف 

عبور بکند

بتواند در طول 
مدت سفر در این 

موقعیت بماند

برای معلومات بیشتر به ویب سایت چالان کردن مصئون ELAA www.childroadsafety.org.au مراجعه کنید

بند تسمه قابل عیارسازی

بند تسمه

میله تثبیت 
کننده

مطمئن شوید که از نقطه 
مهار صحیح برای چوکی 
طفل استفاده می  کنید.

اینها را می  توان در ساحات 
نشان داده شده بر روی این 

دیاگرام یافت.
برای پیدا کردن مورد صحیح 
از کتابچه رهنمای موتر خود 

استفاده کنید.

بند مهار پایینی و لچ 
پایین سفت همانطور که 
نشان داده شده، فقط در 
چوکی  های موتر مجهز به 
اتصالات ISOFIX استفاده 

می  شوند.

مهار تسمه فوقانی

تسمه مهار 
طاقچه عقبی

تسمه مهار پایینی

لچ پایینی سفت و 
محکم

مهار تسمه 
عقبی

مهار تسمه کف
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