Bepergian Bersama Bayi dengan Aman
Kencangkan Sabuk
Pengaman anak
setiap kali Anda
bepergian.
Bayi yang Baru Lahir

✪ Penggunaan kursi mobil dari luar negeri
dianggap ilegal di Australia.
✪ Semua kursi bayi di mobil harus
memenuhi Standar Australia AS/NZS 1754.
✪ Temukan salah satu stiker ini di kursi atau
kapsul bayi di mobil Anda.
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Standar Australia

Certified Product

✪ Harus berada di kursi atau kapsul mobil
yang menghadap ke belakang.
✪ Jangan pernah menggendong anak saat
bepergian di dalam mobil.

Jangan pernah menggunakan Kursi mobil bekas
Jika menggunakan kursi mobil bekas,
kursi mobil yang pernah
digunakan saat kecelakaan penting untuk memeriksa bahwa:
✪ Kursi tidak pernah dipakai saat
kecelakaan
✪ Semua bagiannya lengkap
(ada buku instruksi)
✪ Berfungsi dengan baik
✪ Berumur kurang dari 10 tahun

Bepergian Bersama Bayi dengan Aman
Pastikan kursi bayi di mobil dipasang
dengan tepat di mobil Anda dan
pas ukurannya dengan bayi.
Penanda
tinggi pundak

Memasang kursi atau kapsul
mobil yang menghadap
ke belakang
✪ Tali kekang menghadap ke belakang
yang dipasang dengan sabuk pengaman
mobil harus menggunakan jalur sabuk biru
pada kursi bayi dan dipasang dengan kencang.
✪ Tambatan atas harus dipasang ke mobil
dengan benar dan kencang.
✪ Bayi harus tetap menghadap ke belakang
sampai pundak mereka mencapai penanda
tinggi pundak di kursi bayi.
✪ Sabuk pengaman harus ada di pundak atau
tepat di atas pundak bayi.

Sabuk pengaman
tidak boleh tertekuk

Sabuk
pengaman

Tambatan
atas
Jalur sabuk
pengaman BIRU

Sabuk pengaman harus
terpasang kencang

Tempat mencari bantuan

✪ Kidsafe SA dapat memasang kursi bayi Anda dan mengajari Anda cara
menggunakannya (dikenakan biaya).
✪ Kidsafe SA juga menyewakan kapsul bayi untuk bayi Anda yang baru lahir
(dikenakan biaya).

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT,
SILAKAN KUNJUNGI
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enquiries@kidsafesa.com.au
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6/69 Sir Donald Bradman Drive
Hilton SA
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