
 چوکی موتر بلدی اطفال

پیشکش شده توسط

بسوی عقب

بررسی کنین که تسمه ردیف 
بالا به نقطه لنگر ثابت بشه 

و محکم بدون لقی بسته 
شود و پیچشی نداشته بشه

جای لنگرگاه نگهدارنده طفل در کارخانه موتر ره پیدا کنین 
)اگر پیدا نمی تنین کتابچه راهنمای موتر ره توغ کنین( و تأیید 

کنین که از نقطه لنگر صحیح موتر خود استفاده مونین.

 برای جولغه تا حدود 
30 ماهگی

 این بلدی طفلا خیلی همه که پیش از آماده شدن به چوکی بعدی نروند زیرا این کار میتنه باعث 
 اوگار شدن شود. همیشه    بلدی رهنمایی خود از نشانگر )تسمه( شانه های خود استفاده کنین. 

بسوی پیشرو

این چوکی مخصوص بلدی 
اطفالی است که از پاداش 

چوکی رو بسوی عقب پیشی 
کرده اند.

تقویت کننده

این چوکی طفل ره به طرف بالا 
بلند مونه، بنابراین کمربند محافظت 
بلدی کلانا متناسب با مسیر کمربند 

محافظت قرار میگره.

کمربند محافظتی

از امتحان 5 قدمی استفاده 
کنین تا ببینید طفل شما آماده 
است در کمربند محافظ بشد.

با خیال آرام آغاز کدن

تسمه ها به برابری 
شانه قرار درن.

ارتفاع حد اقل و حد 
اکثر نشانگرها )تسمه(
که روی چوکی طفل 

قرار دره، چک کنین.

اطمینان خوره حاصل 
کنین که تسمه ها 
پیچ خورده نییه و 
کاملاً متناسب به 
اندازه یک انگشت 

سست است.

اطمینان خوره حاصل 
کنین که تسمه افسار 
دنده عقب در قسمت 

صحیح لنگر ماکم 
بسته شده است.

طفل خوده در حالی 
که پشت و پایینش 

صاف بشه در مقابل 
چوکی موتر خور قرار 

بدیین.

از محکم بودن کمربند 
محافظت اطمینان 

خوره حاصل کنین و 
چوکی موتر خوره سر 

جایش قرار بدیین.



بلدی همه چوکی ها و کپسول های مخصوص طفل، بند 
تسمه باید صاف بشه. بلدی رسیدن به نقطه لنگر ممکنه به 

یک اتصال داخلی نیاز دشته بشین. 
همچنین به یاد دشته بشین که در صورت قرارگیری چوکی به 

سمت عقب، از میله تثبیت کننده استفاده کنین.
یا از افسار کمربند محافظتی یا    کمر بند Isofix استفاده کنین.

پیش از انتقال طفل از 
چوکی تقویت کننده طفل، 
لطفا اطمینان خوره حاصل 

کنین که آنها تمام 5 قدم 
امتحان ره برآورده مونه.

اگر آنها تمام 5 قدم ره پشت 
سر نگذره، باید در یک چوکی 

تقویت کننده بومنه.
این کم و زیاد 145 سانتی 

متر موشه

اطمینان خوره حاصل کنین که چوکی برچسب معیاری استرالیا ره 
دشته بشه  AS/NZS 1754. برچسب ها نباید ضرر ببینه یا پاک شنه. 

از چوکی های که برچسب مناسب ندره، استفاده نشنه.

محفوظ ترین جای بلدی شیشتن اطلاف چوکی های عقب است. اطفال 
از سن 12 سالگی که بالاتر از 145 سانتی متر بشن، می تنن در چوکی 

پیش رو بشینن.
هیچ گاهی چوکی رو به عقب موتر ره در جایی نصب نکنین که کیسه 

هوای فعال اونجه نصب شده بشه.
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امتحان پنچ قدمه

 پشت چوکی 
وسیله نقلیه

 زانوها باید 
در لبه چوکی 

خم شنه

 کمربند بغل 
کمی پس از ران

 کمربند شانه 
سرتاسر از وسط 

شانه

می تنن در 
طول مدت سفر 
در این موقعیت 

بومانن

www.childroadsafety.org.au مراجعه کنین ELAA’s Starting Out Safely بلدی معلومات بیشتر به ویب سایت

تسمه قابل تنظیم

تسمه افسار

تثبیت 
کننده 
تسمه

اطمینان خوره حاصل 
کنین که از نقطه لنگر 

صحیح بلدی چوکی طفل 
استفاده مونین.
لنگر تسمه بالا

بلدی یافتن موتر مناسب 
او کتابچه راهنمای موتر 

خور استفاده کنین.

تسمه لنگر شیونه و 
قفل محکم و سخت 

پایین همانطور که نشان 
داده شده است فقط در 

چوکی های موتر مجهز 
 ISOFIX به وصل کننده

استفاده می شود.

لنگرافساربالا

لنگر وصل کننده 
قفسه عقب

تسمه لنگر شیونه

تسمه سفت و محکم 
شیونه

لنگر تسمه 
عقب

لنگر تسمه سقف
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