
Kiểm tra an toàn ghế trẻ em

Trình bày bởi

Ghế quay mặt về 
phía sau

Kiểm tra để đảm bảo rằng 
dây buộc trên cùng được cố 
định vào điểm neo và được 
kéo chặt mà không bị chùng/
cong và không bị xoắn

Xác định vị trí của nhà máy sản xuất ô tô đã lắp điểm neo 
dây an toàn cho trẻ em (xem hướng dẫn sử dụng ô tô nếu 
không thể tìm thấy) và đảm bảo rằng bạn đang sử dụng 
đúng điểm neo của ô tô.

Dành cho bé đến khoảng 
30 tháng tuổi

Điều quan trọng là trẻ em KHÔNG ĐƯỢC di chuyển sang ghế bên cạnh trước khi chúng sẵn sàng vì điều này có 
thể gây ra thương tích nghiêm trọng. Luôn sử dụng các điểm đánh dấu vai trên ghế của bạn để hướng dẫn bạn.

Ghế quay mặt về 
phía trước

Ghế này dành cho trẻ em có 
chiều cao lớn hơn ghế quay 

mặt về phía sau.

Ghế nâng

Ghế này nâng trẻ em lên 
để vừa với dây an toàn 

của người lớn.

Dây đai an toàn

Sử dụng bài kiểm tra 5 bước 
để xem con bạn đã sẵn sàng 

thắt dây an toàn chưa.

Khởi động an toàn

Quai đeo ngang 
vai.

Kiểm tra các điểm 
đánh dấu chiều 
cao tối thiểu và 
tối đa, nằm trên 
ghế trẻ em.

Đảm bảo dây đai 
không bị xoắn và 
vừa khít với độ rộng 
bằng một ngón tay 
của dây chùng.

Đảm bảo dây đai 
buộc phía sau được 
cố định vào đúng 
điểm neo.

Đặt con bạn dựa 
lưng và chạm 
mông ngay ngắn 
trên ghế ô tô.

Đảm bảo thắt chặt 
dây an toàn, giữ 
yên xe.



Đối với tất cả ghế ngồi ô tô trẻ em và ghế con 
nhộng, dây buộc phải được buộc thẳng. Bạn có thể 
cần một dây buộc kéo dài để chạm tới điểm neo. 
Ngoài ra, hãy nhớ sử dụng thanh đai cân bằng khi 
ghế quay mặt về phía sau.
Sử dụng dây đai an toàn hoặc đầu nối Isofix.

Trước khi cho bé ra 
khỏi ghế nâng trẻ em, 
vui lòng đảm bảo rằng 
chúng đáp ứng tất cả 5 
bước của bài kiểm tra.
Nếu chúng không vượt 
qua tất cả 5 Bước chúng 
phải ở lại Ghế nâng.
Điểm này khoảng 
145cm

Đảm bảo ghế có Nhãn dán tiêu chuẩn Úc đã được phê duyệt 
và nhãn có đề AS/NZS 1754. Nhãn dán KHÔNG được để bị 
hỏng hoặc gỡ bỏ. Không nên sử dụng ghế không có nhãn 
dán thích hợp.

Nơi an toàn nhất cho trẻ ngồi là hàng ghế sau. Trẻ em từ 12 
tuổi cao trên 145cm có thể ngồi ghế trước.

Không bao giờ đặt ghế xe loại quay mặt về phía sau ở nơi 
có túi khí đang hoạt động.

Kiểm tra an toàn ghế trẻ em

KIỂM TRA NĂM BƯỚC

Tựa lưng vào 
ghế xe

Đầu gối uốn 
cong ở mép 
ghế

Đai thắt lưng  
thấp trên đùi

Đai vai ngang 
giữa vai

Có thể giữ 
nguyên vị trí này 
trong suốt thời 
gian di chuyển
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Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web Khởi động An toàn www.childroadsafety.org.au
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Dây buộc có thể điều chỉnh

Dây buộc

Thanh 
cân bằng

Đảm bảo rằng bạn sử 
dụng đúng điểm neo  
cho ghế trẻ em.
Chúng có thể được tìm 
thấy trong các khu vực 
được chỉ ra trên sơ đồ này.
Sử dụng hướng dẫn sử 
dụng ô tô của bạn để tìm 
đúng điểm neo.

Dây neo dưới và chốt 
dưới cứng như minh 
họa CHỈ được sử 
dụng trên ghế ô tô có 
đầu nối ISOFIX.

Neo phía trên cho dây buộc

Neo phía giá sau

Neo phía dưới

Chốt cứng phía 
dướiNeo phía 

sau cho 
dây buộc

Neo ở sàn 
cho dây buộc


