سفر مصئون با طفل
هر طفل را در هر سفری
کمربند ببندید.
اطفال تازه تولد شده

✪باید در چوکی موتر رو به عقب یا کپسول
باشند.
✪در موقع مسافرت با موتر هرگز طفل را در
آغوش تان حمل نکنید.

هرگز از چوکی موتر که تصادف
کرده است استفاده نکنید

XXXXXXXX

✪استفاده از چوکی های موتر خارج از کشور
در استرالیا غیرقانونی است.
✪همه چوکی های موتر برای طفل باید معیارهای
استرالیا  AS/NZS 1754را داشته باشند.
✪یکی از این برچسب ها را روی چوکی یا
کپسول موتر طفل تان بپالید.

DO NOT REMOVE

Certified Product

معیارهای استرالیا

Australian Standard
AS/NZS 1754
Issued by SAI Global

چوکی موتر دست دوم

در صورت استفاده از چوکی موتر دست دوم،
چک کردن موارد ذیل ضروری است:
✪چوکی تکر نکرده باشد
✪تمامی پرزه های آن (بشمول کتاب دستورالعمل)
موجود باشد
✪به درستی کار کند
✪کمتر از  10سال کار کرده باشد

سفر مصئون با طفل
اطمینان حاصل کنید که چوکی موتر طفل شما به
درستی در موتر تان نصب شده است و به درستی
متناسب با طفل شما است.
عالمت ارتفاع
شانه

نصب چوکی یا کپسول موتر
رو به عقب

✪بند های رو به عقب مجهز به کمربند چوکی
موتر باید از مسیرکمربند آبی روی چوکی
طفل استفاده کنند و بسته شوند و محکم باشند.
✪بند باالیی باید به درستی به موتر وصل شده
و محکم باشد.
✪طفل باید رو به عقب بماند تا زمانی که شانه
هایش به عالمت ارتفاع شانه در چوکی
طفل برسد.
✪تسمه های مهار (بست) باید در برابر شانه
های طفل یا درست باالی آن قرار بگیرد.

تسمه ها نباید پیچ
خورده باشند

بند با الیی

مهار بست

مسیر کمربند چوکی آبی

تسمه ها باید
محکم باشند

از کجا می توان کمک گرفت

✪ Kidsafe SAمی تواند چوکی طفل شما را نصب کند و نحوه استفاده از آن را به شما آموزش دهد
(فیس اعمال می شود).
✪ Kidsafe SAهمچنین کپسول های طفل را برای طفل نوزاد شما کرایه می کند (فیس اعمال می شود).

kidsafesa.com.au
)08( 7089 8554
enquiries@kidsafesa.com.au
به مرکز  KidsafeماHilton ،
6/69 Sir Donald Bradman Drive
 Hilton SAمراجعه کنید

برای معلومات بیشتر ،لطفا به معلومات زیر مراجعه کنید

