تاکن

رﺷﺪ ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدن راه ﻫﺎی ﻣﺼﻮن

ندمآ بسانم یارب

راهم یاه همست
رو به جلو :تسمه های مهار
کردن را در شانه ها یا باالی
آنها بسته کنيد.

رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ

رو به عقب :تسمه های
مهار کردن را در شانه ها
يا زير آنها بسته کنيد .

رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ

ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن را در ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن را در ﺷﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﯾﺎ زﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد  -ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻞ ﯾﺎ ﺳﺴﺖ رﻫﺎ ﺷﻮد.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺎت ﯾﺎ ﭘﺎره ﺷﻮد .
ﮐﻠﯿﭗ ﺗﺴﻤﻪ ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن )ﻗﻔﺲ ﺳﯿﻨﻪ( را در ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .

ﮐﻮدک ﺗﺎن ﻣﺼﻮن ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ

ً
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ درﻧﻈﺮداﺷﺖ ﺳﻦ و ﻗﺪ
ﮐﻮدک ﺗﺎن ﺳﯿﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده
ﮐﻨﯿﺪ
و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر درﺳﺖ ﻧﺼﺐ .

ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ درﻧﯿﺸﮕﻮن ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻤﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺖ

ندرک بصن

ﻧﯿﺸﮕﻮن ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻤﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻞ ﯾﺎ ﺳﺴﺖ اﺳﺖ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﯾﺎ ﻟﻨﮕﺮﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ )و در
)ﺻﻮرت رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

ﺳﯿﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﻧﭻ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .

!

ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
www.wacarseats.com

اﺳﺎﺳﺎت ﻣﻮﺗﺮ و ﺳﯿﺖ اﺿﺎﻓﯽ

رو به جلو

DARI

رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
قابل اجرا 1/2021

رو به عقب

رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ

ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﻟﻨﮕﺮ ﺑﺎﻻی اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه

واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ :ﺗﺎ ﻗﺪ  4ﻓﻮت و 9
!ﻫﺮ زﻣﺎن  Boost 'Emاﻧﭻ

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن ﺳﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮﺗﺮ

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ "ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد" از ﻃﺮف اﮐﺎدﻣﯽ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﮐﻮدﮐﺎن
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ در ﻣﻮﺗﺮ ﻣﺼﻮن ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد.
واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی را
ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .

ﺑﺎ ﺳﯿﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﻮﺗﺮ
ﺑﺪون اﺗﺼﺎل
دﻫﻨﺪه

اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎل
دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ رو
ﺑﻪ ﺟﻠﻮ را در ﺗﺼﺎدف
ﺗﺎ  6اﯾﻨﭻ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
دﻫﺪ .
ﺑﺎﺷﺪﺑﻨﺪ ﺗﺴﻤﻪ ای
ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ
ﺳﻴﺖ ﻣﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ
وﺻﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﺗﺼﺎل
دﻫﻨﺪه

ﺳﻴﺖ ﻣﻮﺗﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺼﺎل
دﻫﻨﺪه ﻣﺼﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ

اﯾﻨﭻ 6

ﺑﺮای ﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ
ﻟﻨﮕﺮ اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﺑﻪ
رﻫﻨﻤﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻮﺗﺮ ﺗﺎن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

3

ﺳﯿﺖ اﺿﺎﻓﻪ )ﺗﺎ ﻗﺪ  4ﻓﻮت
)و  9اﻧﭻ

ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﯿﺖ رو ﺑﻪ
ﺟﻠﻮ دارای ﺗﺴﻤﻪ زﯾﺎد رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ
ﻣﻮﺗﺮ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ،از
ﺳﻴﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ
ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﺪ ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ  8-12ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺑﻪ  4ﻓﻮت و  9اﻧﭻ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.

ﺳﯿﺖ رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﻮﺗﺮ

ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﻮﺗﺮ در ﺳﯿﺖ ﭘﺸﺖ
)ﺳﺮ )ﺗﺎ ﺳﻦ  13ﺳﺎﻟﮕﯽ

ﻧﻮزادان و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﯿﺖ رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﻮﺗﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .
ﻣﺤﺪودﯾﺖ وزﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﻴﺖ ﻫﺎی رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﻮﺗﺮ از
 40ﺗﺎ  50ﭘﺎوﻧﺪ اﺳﺖ .

ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  13ﺳﺎل ﮐﻪ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺳﯿﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ
ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ زﯾﺎد رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ
در ﺳﻴﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻮﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﻮﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن ﮐﻮدک واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ :
کودکانی که تا  2سال سن دارد بايد در سيت موتر رو به عقب
بنشینند.

ﺳﯿﺖ ﻣﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﺴﻤﻪ
ای ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن

آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای :رﺷﺪ از ﺳﯿﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ

باﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ  5ﺑﻠﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ

کودکانی که از  2تا  4سال سن دارد بايد در سیت موتر با مهار
کننده )رو به عقب یا جلو( بنشینند.
کودکانی که  4سال يا بيشرت سن دارد تا زمانی که قد شان 4
فوت و  9انچ باشد ،باید در سیت موتر یا سیت اضافی بنشینند.
اگر مناسب باشد ،کودکانی که تا  13سال سن دارد بايد در
سيت پشت رس بنشینند.
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺑﺮای ﻳﮏ ﮐﻮدک اﺳﺖ .

1

زاﻧﻮ ﻫﺎ در
ﻟﺒﻪ ﺳﯿﺖ
ﺧﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮد

ﻗﺮار دادن ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ران در
در ﺗﻤﺎم ﺳﻔﺮ
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی
ﭘﺎﻫﺎ روی
در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ران و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ
زﻣﯿﻦ
.ﺗﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ
.
ﺷﺎﻧﻪ در وﺳﻂ
.ﺷﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ  8-12ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯿﺎز دارد

ﭘﺸﺖ ﺑﻪ
ﺳﻴﺖ ﻣﻮﺗﺮ،
ﺑﺪون دوﻻ دوﻻ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن

ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺳﯿﺖ رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺷﺎن
زﯾﺎد رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ
در ﺳﻴﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﻮﺗﺮ
دارای ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﺎر
ﮐﺮدن ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﺼﺐ
ﮐﺮدن ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﻫﻤﻴﺸﻪ از رﻫﻨﻤﻮد و
ﮐﻨﺘﺮول ﮐﺮدن ﮐﻮدک ،ﺗﻬﻴﻪ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻮﺗﺮ
ﺗﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.

برای استفاده و نصب کردن بطور مناسب ،هميشه
از رهنمود و کنرتول کردن کودک ،تهيه شده توسط
مالک موتر تان ،استفاده کنيد.

