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 تاکنندمآ بسانم یارب

 

رو به عقب رو به جلو
 تسمه های مهار کردن را در شانه

ها یا زیر آنها بسته کنید
 تسمه های مهار کردن را در شانه

..ها یا باالی آنها بسته کنید

نیشگون گرفتن قابل گرفتن درنیشگون نیست
 نشان می دهد که تسمه

بسیار شل یا سست است
 نشان می دهد که تسمه به

اندازه کافی محکم است

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

ندرک بصن

.

.

.

 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

.

رو به عقب رو به جلو

رو به جلو رو به جلو

  کودک تان مصون نگه دارید
 لطفًا با درنظرداشت سن و قد

 کودک تان سیت را انتخاب کرده
و آنرا به طور درست نصب کنید
.

 برای کسب معلومات بیشتر به
www.wacarseats.com

  

قابل اجرا 1/2021

رشد کردن و انتخاب
کردن راه های مصون

اساسات موتر و سیت اضافی

!
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 رو به عقب: تسمه های
 مهار کردن را در شانه ها

يا زير آنها بسته کنيد

 رو به جلو: تسمه های مهار
 کردن را در شانه ها یا با�ی

آنها بسته کنيد

راهم یاه همست
. .
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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
.

 والدین به خاطر داشته
 باشند: تا قد 4 فوت و 9

!هر زمان Boost 'Em انچ

همیشه
لنگر باالی اتصال دهنده

با سیت رو به جلو موتر

سیت رو به عقب موتر
 کمربند موتر در سیت پشت

(سر (تا سن 13 سالگی

 با اتصال
دهنده

 بدون اتصال
 سيت موتر که توسط اتصالدهنده

دهنده مصون شده است

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

باید به همه 5 بله بگویید

 زانو ها در
 لبه سیت

 خم می
شود

 کمربند ران در
 قسمت باالی
 ران و کمربند
 شانه در وسط

.شانه

 قرار دادن
 پاها روی

زمین
 در تمام سفر
 در موقعيت
.تان بمانید

اینچ 6

بیشتر کودکان تا 12-8 سالگی به سیت اضافی نیاز دارد

 پشت به
 سيت موتر،

 بدون دوال دوال
حرکت کردن

نوزادان و کودکان بايد در سیت رو به عقب موتر بنشینند
 محدودیت وزنی بسياری از سيت های رو به عقب موتر از

.40 تا 50 پاوند است

.

 سیت موتر با تسمه
ای مهار 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 کن�ول کردن کودک، تهيه شده توسط

.مالک موتر تان، استفاده کنيد

 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 12-8 سالگی
به 4 فوت و 9 انچ نمی رسد

 سیت اضافه (تا قد 4 فوت
(و 9 انچ

.

.

 کودکان زیر 13 سال 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

 استفاده از اتصال
 دهنده باال حرکت رو
 به جلو را در تصادف
 تا 6 اینچ کاهش می

دهد
وصل می باشد سيت موتر شما به قسمت پشت باشدبند تسمه ای 

 برای تعین کردن محل
 لنگر اتصال دهنده به

 رهنمود تهيه شده
 توسط مالک موتر تان

مراجعه کنيد

.

.

.

:قانون مهار کردن کودک واشنگتن بیان می کند که

.

.

.

.

 کودکانی که تا 2 سال سن دارد بايد در سيت موتر رو به عقب
بنشینند

 کودکانی که از 2 تا 4 سال سن دارد بايد در سیت موتر با مهار
کننده (رو به عقب یا جلو) بنشینند

 کودکانی که 4 سال يا بيش� سن دارد تا زمانی که قد شان 4
فوت و 9 انچ باشد، باید در سیت موتر یا سیت اضافی بنشینند

اگر مناسب باشد، کودکانی که تا 13 سال سن دارد بايد در
سيت پشت � بنشینند 

اين قانون نشاندهنده حداقل مصونيت برای يک کودک است.


