
ایمنی صندلی خودرو کودک

ارائه شده توسط

رو به عقب

بررسی کنید که بند نگهدارنده 
بالایی به نقطه مهار متصل شده 
و محکم است و هیچ گونه شلی 

و تاب خوردگی ندارد

نقطه مهار صندلی کودک را که توسط کارخانه در خودرو تعبیه 
شده است، پیدا کنید )در صورتی که نتوانستید آن را پیدا کنید، به 
دفترچه راهنمای خودرو مراجعه کنید( و مطمئن شوید که در حال 

استفاده از نقطه مهار صحیح خودروی خود هستید که.

 برای کودکان حداکثر حدود 
30 ماهه

بسیار مهم است که کودکان قبل از کسب آمادگی لازم، به صندلی مرحله بعد منتقل نشوند، زیرا این کار موجب 
آسیب جدی جدی می شود. همیشه از نشانگرهای شانه روی صندلی به  عنوان راهنما استفاده کنید. 

رو به جلو

این صندلی برای کودکانی 
مناسب است که رشد کرده  

اند و صندلی رو به عقب برای 
آنها کوچک شده است.

حامی

این صندلی، کودک را بالا 
می  آورد تا کمربند ایمنی 

بزرگسالان، مناسب استفاده 
توسط کودک شود.

کمربند ایمنی

برای بررسی اینکه آیا کودک شما 
آماده استفاده از کمربند ایمنی 
هست یا خیر، از آزمون 5 مرحله 

ای استفاده کنید.

بندها همراستا با 
شانه قرار دارند.

نشانگرهای حداقل و 
حداکثر قد را که روی 
صندلی کودک قرار 

دارند، بررسی کنید.

اطمینان حاصل کنید 
که بندها پیچ نخورده  

اند و به میزان مناسب 
کشیده شده  اند و بیش 

از عرض یک انگشت 
شل نیستند. 

اطمینان حاصل کنید 
که بند نگهدارنده عقب 

به نقطه مهار صحیح 
متصل شده است.

کودک خود را به 
گونه  ای قرار دهید 

که پشت و پاهای او 
همراستا با صندلی 

خودرو باشد.

اطمینان حاصل کنید 
که کمربند محکم است 

و صندلی را در جای 
خود نگه می  دارد.

شروع ایمن



برای تمام صندلی های کودک و کریرها، بند نگهدارنده باید 
مستقیم باشد. برای رسیدن به نقطه مهار، ممکن است به یک 

بند نگهدارنده اضافی نیاز داشته باشید. 
همچنین به یاد داشته باشید که هنگام استفاده از صندلی رو 

به عقب، از میله تثبیت کننده استفاده کنید.
از متصل کننده های کمربند ایمنی یا ایزوفیکس استفاده کنید.

قبل از انتقال کودک از صندلی 
حامی کودک به مرحله بعد، 

لطفًا اطمینان حاصل کنید که 
 شرایط تمام 

5 مرحله آزمون را داشته باشد 
.اگر کودک نتواند تمام مراحل 
آزمون را با موفقیت پشت سر 

بگذارد، باید همچنان از صندلی 
حامی استفاده کند.

 این وضعیت در قد حدود 
145 سانتی متر اتفاق می  افتد

اطمینان حاصل کنید که صندلی دارای استیکر تأیید شده استاندارد استرالیا 
و برچسبی با کد AS/NZS 1754 می باشد. استیکر نباید دچار آسیب شده یا 
کنده شده باشد. صندلی هایی که دارای استیکر مناسب نیستند، نباید مورد 

استفاده قرار گیرند.

امن ترین محل برای نشستن کودکان، صندلی  های عقب است. 
کودکان از سن 12 سالگی، با قد بیش از 145 سانتی  متر می  توانند در 

صندلی جلو بنشینند.
هرگز صندلی کودک رو به عقب را در جایی که کیسه هوای فعال وجود 

دارد، قرار ندهید.

ایمنی صندلی خودرو کودک

آزمون 5 مرحله ای

پشت کودک 
 باید همراستا با 
صندلی خودرو 

باشد

زانوها باید در 
محل لبه صندلی 

خم شوند

بخش پایینی 
کمربند باید 

از روی ران ها 
عبور کند

 بخش بالایی 
 کمربند باید از 

وسط شانه 
عبور کند

کودک باید بتواند 
در تمام مدت سفر 

در این وضعیت 
باقی بماند

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت »شروع ایمن ELAA« به آدرس www.childroadsafety.org.au مراجعه نمایید

بند نگهدارنده قابل تنظیم

بند نگهدارنده

میله تثبیت 
کننده

اطمینان حاصل کنید که از نقطه 
مهار صحیح برای صندلی کودک 

استفاده می  کنید.
این نقاط مهار را می  توانید در 
نواحی نشان داده شده در این 

شکل پیدا کنید.
برای یافتن نقطه مهار صحیح، 

از دفترچه راهنمای خودروی 
خود استفاده کنید.

مهار نگهدارنده پایین 
و ضامن محکم پایین 

که در شکل نشان داده 
شده اند تنها   در صندلی 
هایی استفاده می  شود 
که با متصل کننده های 

ایزوفیکس محکم می شوند.

مهار نگهدارنده بالا

مهار نگهدارنده 
پشت صندلی

بند مهار پایین

ضامن محکم پایین

مهار نگهدارنده 
عقب

مهار نگهدارنده 
کف
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