Pengaman Kursi Mobil untuk Anak

Memulai Dengan Aman

Hadap Belakang

Hadap Depan

Peninggi

Sabuk Pengaman

Untuk bayi hingga usia
sekitar 30 bulan

Kursi ini untuk
anak-anak yang telah lebih
besar dari kursi hadap
belakang mereka.

Kursi ini meninggikan
posisi anak sehingga dapat
menggunakan sabuk
pengaman orang dewasa.

Gunakan uji 5 langkah untuk
mengetahui apakah anak Anda
siap untuk menggunakan
sabuk pengaman.

Penting bagi anak agar TIDAK pindah ke kursi sebelah sebelum mereka siap karena hal ini dapat
mengakibatkan cedera parah. Gunakan selalu penanda bahu di kursi untuk memandu Anda.
Tali sabuk berada
di level bahu.
Periksa terhadap
penanda ketinggian
minimum dan
maksimum
yang terletak di
kursi anak.
Pastikan tali
sabuk tidak terpilin
dan terpasang
pas dengan lebar
kelonggaran
satu jari.

Periksa apakah tali sabuk
tambatan atas terpasang
ke titik angkur dan tertarik
kencang tanpa ada kelonggaran
dan tidak terpilin

Dipersembahkan oleh

Pastikan tali sabuk
tambatan belakang
dikencangkan ke titik
angkur yang benar.
Posisikan anak Anda
dengan punggung
dan posisi duduk
datar terhadap kursi
mobil.
Pastikan sabuk
pengamaan
kencang, menahan
kursi mobil pada
posisinya.

Temukan titik angkur penahan anak di mobil yang
dipasang pabrik (lihat buku panduan pemilik mobil
jika tidak dapat menemukannya) dan pastikan Anda
menggunakan titik angkur yang benar di mobil Anda.

Pengaman Kursi Mobil untuk Anak
Tali Sabuk Tambatan
Dapat Disesuaikan
Tali Sabuk Tambatan

Untuk semua kursi mobil dan kapsul anak,
tali bahu tambatan harus lurus. Anda mungkin
memerlukan perpanjangan tali sabuk tambatan
untuk menjangkau titik angkur.

Batang
Penstabil

Ingatlah juga untuk menggunakan batang penstabil
bila kursi menghadap ke belakang.
Gunakan sabuk pengaman atau konektor Isofix.

Pastikan Anda
menggunakan titik
angkur yang tepat
untuk kursi anak.
Ini dapat ditemukan di
area yang ditampilkan
pada diagram ini.
Gunakan buku petunjuk
pemilik mobil Anda
untuk menemukan
yang benar.

Angkur Tambatan Atas

Tali sabuk angkur
bawah dan kait
Tali Sabuk
Angkur Bawah bawah kaku seperti
ditampilkan digunakan
HANYA di kursi mobil
Pengait Bawah Kaku
yang terpasang
konektor ISOFIX.

Angkur Tambatan
Rak Belakang
Angkur
Tambatan
Punggung
Angkur
Tambatan
Lantai

Pastikan kursi memiliki Stiker Standar Australia yang disetujui
dan label yang menampilkan AS/NZS 1754. Stiker TIDAK
boleh rusak atau dilepas. Kursi tanpa stiker yang layak tidak
boleh digunakan.

Sebelum memindahkan
anak dari Kursi Peninggi
Anak, pastikan mereka
memenuhi semua uji
5 langkah.
Jika mereka tidak
memenuhi Kelima
Langkah, mereka
harus tetap berada
di Kursi Peninggi.
Tinggi mereka
sekitar 145cm

UJI LIMA LANGKAH
1

Punggung
bersandar
pada kursi
kendaraan

2

Lutut tertekuk
di bagian tepi
kursi

3

Sabuk pangkuan
bawah di bagian
atas paha

4

Sabuk bahu
menyilang
di tengah bahu

5

Dapat duduk
dalam posisi ini
selama masa
perjalanan

Tempat teraman bagi anak untuk duduk adalah di kursi belakang.
Anak mulai usia 12 tahun dengan tinggi lebih dari 145cm dapat
duduk di kursi depan.
Jangan pernah menempatkan kursi mobil hadap belakang di tempat
kantung udara aktif terpasang.

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi situs web ELAA’s Starting Out Safely www.childroadsafety.org.au

