कारमा बच्चालाई सुरक्षित राख्ने सिट

सुरक्षित तरिकाले सुरु गर्दै

पछाडि फर्केको

अगाडि फर्केको

बुस्टर

सिट बेल्ट

लगभग 30 महिना उमेरसम्मको
बच्चाहरूका लागि

यो सिट पछाडि फर्कने सिटमा
नअट् ने बालबालिकाको लागि हो।

यो सिटले बच्चालाई माथि उचाल्छ
जसकारण वयस्कको सिट बेल्ट
फिट हुन्छ।

तपाईंको बच्चा सिट बेल्ट लगाउन
तयार हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न भनी
हेर्नका लागि 5-चरणको जाँ च
प्रयोग गर्नुहोस्।

यो कार्यले गम्भीर चोटपटक निम्त्याउन सक्ने हुनाले बालबालिका तयार हुनभन्दा अघि अर्को सिट नबदल्न
महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईंको सिटमा आफूलाई मार्गदर्शन गर्नको लागि सधै ँ शोल्डर मार्क रहरूको प्रयोग गर्नुहोस्।
स्ट् रापहरू काँ धको
स्तरमा छन्।
बच्चाको सिटमा स्थित
न्यूनतम र अधिकतम
उचाईका मार्क रहरू
निमित्त जाँ च गर्नुहोस्।
स्ट् रापहरू बटारिएका
छै नन् र एउटा औंलाको
चौडाइ जति खुकुलो
सहित राम्रोसँग फिट
हुन्छन् भनी सुनिश्चित
गर्नुहोस्।

माथिको टे दर स्ट् राप एङ्कर पोइन्टमा
फिक्स गरिएको छ र कुनै खुकुलो/
लचकबिना तानेर कसिएको छ र
बटारिएको छै न भनी जाँच गर्नुहोस्

निम्नद्वारा प्रस्तुत गरिएको

रियर टेदर स्ट् राप सही
एङ्कर पोइन्टमा सुरक्षित
छ भनी सुनिश्चित
गर्नुहोस्।
तपाईंको बच्चालाई
उनीहरूको ढाड र
नितम्ब समतल गराएर
कारको सिटको सामु
राख्नुहोस्।
कारको सिटलाई
ठाउँ मा राख्दै सिट
बेल्ट कसिएको छ भनी
सुनिश्चित गर्नुहोस्।

कारको फ्याक्ट् री फिट भएको चाइल्ड रे स्ट् रे न्ट एङ्करे ज पोइन्ट
पत्ता लगाउनुहोस् (फेला पार्न असक्षम भएमा, कारको म्यानुअल
हेर्नुहोस्) र तपाईंले आफ्नो कारको सही एङ्कर पोइन्ट प्रयोग गर्दै
हुनुहुन्छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।

कारमा बच्चालाई सुरक्षित राख्ने सिट
समायोजन गर्न मिल्ने टेदर स्ट् राप

सबै चाइल्ड कार सिट र क्याप्सुलहरूको लागि,टेदर स्ट् राप
सीधा हुनुपर्छ । तपाईंलाई एङ्कर पोइन्टमा पुग्नको लागि
विस्तृत टेदर स्ट् रापको आवश्यकता पर्न सक्छ।

टेदर स्ट् राप
स्टे बलाइजर
बार

साथै पछाडि फर्केको सिट हुँदा, स्टे बलाइजर बार प्रयोग
गर्न सम्झनुहोस्।
सिट बेल्ट वा Isofix कनेक्टरहरू प्रयोग गर्नुहोस्।

तपाईंले बच्चाको सिटको
लागि सही एङ्कर पोइन्ट प्रयोग
गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस्।
यी कुराहरू यो रे खाचित्रमा
देखाइएको क्षेत्रहरूमा फेला
पार्न सकिन्छ।
सही फेला पार्नका लागि
तपाईंको कारको म्यानुअल
प्रयोग गर्नुहोस्।

माथिल्लो टेदर एङ्कर
तल्लो एङ्कर स्ट् राप
पछाडिको शेल्फ
टेदर एङ्कर

रिगिड तल्लो ल्याच

ब्याक टेदर
एङ्कर

देखाइए अनुसार तल्लो
एङ्कर स्ट् राप र रिगिड
तल्लो ल्याच ISOFIX
कनेक्टरहरू फिट
गरिएका कार सिटहरूमा
मात्र प्रयोग हुन्छ।

फ्लोर टेदर एङ्कर

सिटमा स्वीकृत अष्ट्रेलियन स्ट्याण्डर्ड स्टिकर र AS/NZS 1754 लेबलिङ
छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्। स्टिकरहरू खराब भएको वा हटाइएको
हुनुहुँ दै न। उचित स्टिकरहरू नभएका सिटहरू प्रयोग गर्नुहुँदै न।

बच्चालाई चाइल्ड बुस्टर
सिटबाट सार्नुभन्दा अगाडि,
कृपया उहाँहरूले जाँचका
सबै 5 चरणहरू पूरा गर्नुहुन्छ
भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
उहाँ हरूले सबै 5 चरणहरू
पार नगरे मा, उहाँ हरू बुस्टर
सिटमा नै बस्नुपर्छ ।

पाँच चरणको जाँच
1

सवारी साधनको
सिटको विपरीत

2

सिटको किनारामा
घुँडा खुम्चाएर

यो लगभग 145cm को हुन्छ

3

ल्याप बेल्ट
माथिल्लो
तिघ्राभन्दा तल

4

काँ धको बेल्ट
मध्य-काँ धको
आरपार

5

यात्राको अवधिभर
यो आसनमा बस्न
सक्नुहुन्छ

बालबालिका बस्नको लागि सबैभन्दा सुरक्षित स्थान भनेको पछाडिका
सिटहरू हुन्। 12 वर्षको उमेर र 145cm भन्दा बढी भएका बालबालि
अगाडिको सिटमा बस्न सक्षम हुन्छन्।
पछाडि फर्केको कार सिटलाई कहिल्यै पनि सक्रिय एयर ब्याग फिट
गरिएको स्थानमा नराख्नुहोस्।
थप जानकारीका लागि, ELAA को सुरक्षित तरिकाले सुरु गर्दै वेबसाइट www.childroadsafety.org.au मा जानुहोस्।

