ළමාා කාාර් ආසන ආරක්ෂාාව

ආරක්ෂාාවේ�
ආරම්භය

පසුපස මුහුණලාා

ඉදිරිපස මුහුණලාා

බූස්ටර්

ආසන පටි

මාාස 30 ක් පමණ වයසැැති
කුඩාා ළමුන් සඳහාා

මෙ�ම ආසනය තම පසුපසින්
ඉදිරිපස ආසනය ඉක්මවාා
ගිය ළමුන් සඳහාා ය.

මෙ�ම ආසනයෙ�න්
දරුවාා ඔසවාා වැැඩිහිටි
කො�ොටසෙ�හි සවි වේ�.

ඔබේ� දරුවාා ආසන පටියක
සිටීමට සූදාානම්ද බැැලීමට
පියවර 5 පරීක්ෂාාව භාාවිත
කරන්න.

ළමයින් සූදාානම් වීමට පෙ�ර ඊළඟ අසුනට නො�ොයෑෑම වැැදගත් වන අතර මෙ�ය බරපතළ තුවාාල
ඇති විය හැැක. සෑෑම විටම ඔබේ� අසුනේ� ඇති උරහිස් සලකුණු මාාර්ගෝ�ෝපදේේශය කර ගන්න.
පටිය උරහිස්
මට්ටමේ� ඇත.
ළමාා ආසනයේ�
සඳහන් කර
ඇති අවම සහ
උපරිම උස සමග
සංංසන්දනය කර
බලන්න.
එක් ඇඟිල්ලක
පරතරයක් තිබෙ�න
ලෙ�සත් පටි ඇඹරී
නො�ොමැැති ඇති
බවත් සහතික කර
ගන්න.

ඉහළ ටෙ�තර් පටිය සවි
කිරීමේ� ස්ථාානයට සවි කර
ඇති අතර එය කිසිදු බුරුලක්/
ඇදීමකින් තො�ොරව තදින් ඇද
ඇති අතර කිසිදු ඇඹරීමක්
නො�ොමැැති බව පරීක්ෂාා කරන්න.

ඉදිරිපත් කරන ලද්දේේ

පසුපස ටෙ�තර්
පටිය නිවැැරදි
ඇන්කර් ස්ථාානයට
සවි කර ඇති බවට
සහතික වන්න.
ඔබේ� ළමයාාව
පිටුපස සහ බිම
කාාර් ආසනයත්
සමඟ පැැතලිව
සිටින සේ� තබන්න.
ආසන පටිය තද බව
තහවුරු කර ගන්න,
එමඟින් ආසනය
එක් ස්ථාානයක
තබාා ගන්න.
මෝ�ෝටර් රථයේ� නිර්මාාණයේ�දී සවි කර ඇති ළමාා බාාධක
සවි කිරීමේ� ස්ථාානය සො�ොයාා ගන්න (සො�ොයාා ගැැනීමට
නො�ොහැැකි නම් කාාර් අත්පො�ොත බලන්න) සහ ඔබ ඔබේ�
මෝ�ෝටර් රථයේ� නිවැැරදි සවි කිරීමේ� ලක්ෂ්යයය භාාවිත කරන
බව තහවුරු කරන්න.

ළමාා කාාර් ආසන ආරක්ෂාාව
වෙ�නස් කළ හැැකි
ටෙ�තර් පටිය
ටෙ�තර් පටිය

සෑෑම ළමාා ආසනයක් හාා කැැප්සියුල සඳහාාම ටෙ�තර්
පටිය කෙ�ලින් තිබිය යුතුය. ඔබට සවි කිරීමේ� ස්ථාානයට
ළඟ කිරීමට අමතර ටෙ�තර් පටියක් අවශ්ය වෙ�යි.
එමෙ�න්ම ආසනය පිටුපස මුහුණලාා ආකාාරයේ� ඇති විට
ස්ථාායීකරණ දණ්ඩ භාාවිතයට සිහි තබාාගන්න.

ස්ථාායීකරණ
දණ්ඩ

ආසන පටි හෝ�ෝ Isofix සම්බන්ධක භාාවිත කරන්න.

ඔබ ළමාා ආසනයට නිවැැරදි
සවි කිරීමේ� ස්ථාානය
භාාවිත කරන බවට වග
බලාා ගන්න.
මේ�වාා මෙ�ම සටහනේ�
පෙ�න්වාා ඇති ස්ථාානවල
දැැකිය හැැකිය.
නිවැැරදි එක සො�ොයාා
ගැැනීමට ඔබේ� කාාර්
අත්පො�ොත භාාවිත කරන්න.

ඉහළ ටෙ�තර් සවි කිරීම
පහළ ඇන්කර්
පටිය
පසුපස ටෙ�තර්
ඇන්කර්

දෘෘඪ පහළ අගුල

පහළ
ටෙ�තර්
ඇන්කර්

පෙ�න්වාා ඇති පරිදි
පහළ ඇන්කර් පටිය
සහ දෘෘඪ පහළ අගුල
භාාවිත කරනු ලබන්නේ�
ISOFIX සම්බන්ධක
සවි කර ඇති කාාර්
ආසනවල පමණි.

බිම් ටෙ�තර්
ඇන්කර්

AS/NZS 1754 ලෙ�ස සඳහන්ව ආසනයට ඕස්ට්රේ�ලියාානු ප්රමිති
ස්ටිකරය ඇති බව සහතික කර ගන්න. ස්ටිකරවලට හාානි වීම
හෝ�ෝ ගැැලවීම නො�ොකළ යුතුය. සුදුසු ස්ටිකර නො�ොමැැති ආසන
භාාවිත නො�ොකළ යුතුය.

ළමයෙ�කු බූස්ටර්
ආසනයකින් ඉවත් කිරීමට
පෙ�ර, ඔවුන් පියවර 5
පරීක්ෂාාව සමත් කරන
බව සහතික කර ගන්න.
ඔවුන් පියවර 5 ම සමත්
නො�ොකරන්නේ� නම්, ඔවුන්
බූස්ටර් ආසනයක සිටිය
යුතුමය.
මෙ�ය සෙ�න්ටිමීටර 145ක්
පමණ වේ�

පියවර පහේ� පරීක්ෂාාව
1

පිටුපස
වාාහනයේ�
ආසනයේ�
ගෑෑවීම

2

ආසනයේ�
කෙ�ළවරින්
දණහිස්
නැැවීම

3

උකුල් පටිය
කලව වල
ඉහළට
පැැමිණීම

4

උරහිස් පටිය
උරහිසේ�
මධ්යයයට
සවි වීම

5

මුළු ගමන
පුරාාවටම මෙ�ම
ඉරියවුවෙ�න්
සිටිය හැැකිය

ළමයෙ�කුට ඉඳ ගැැනීමට ආරක්ෂිතම ස්ථාානය වන්නේ� පසුපස
ආසනයේ� ය. වයස අවුරුදු 12 ට සහ සෙ�න්ටිමීටර 145 ට වැැඩි
ළමයින්ට ඉදිරි ආසනයේ� ඉඳ ගත හැැකිය.
කිසිම අවස්ථාාවක සක්රීය ආරක්ෂිත බැැලූන සහිත තැැනක
පිටුපස මුහුණ ලන ආසනයක් නො�ොතබන්න.
වැැඩිදුර තො�ොරතුරු සඳහාා ELAA’s Starting Out Safely වෙ�බ් අඩවියට යන්න www.childroadsafety.org.au

