Viajando com segurança com um bebé
Aperte o cinto de
cada criança em
todas as viagens.
Bebés recém-nascidos
✪ Devem estar numa cadeira ou cápsula

✪ O uso de cadeiras auto do estrangeiro
é ilegal na Austrália.
✪ Todas as cadeiras auto para
bebé devem cumprir os Padrões
Australianos AS/NZS 1754.
✪ Procure um destes autocolantes
na cadeira auto ou cápsula do
seu bebé.

Nunca use uma cadeira
auto que já esteve num
acidente de carro
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voltada para trás.
✪ Nunca transporte o bebé nos seus
braços enquanto viajar de carro.

Cadeiras auto em
segunda mão
Se usar uma cadeira auto em segunda
mão, é importante verificar que:

✪ A cadeira não esteve num acidente
✪ Tem todas as suas peças (incluindo o
manual de instruções)
✪ Funciona devidamente
✪ Tem menos de 10 anos

Viajando com segurança com um bebé
Assegure-se que a cadeira auto do seu
bebé está instalada corretamente e
encaixa o seu bebé devidamente.
Instalar uma cadeira auto ou
cápsula voltada para trás

Marcador de
altura do ombro

✪ Dispositivos de retenção voltados para
trás equipados com cinto de segurança
devem usar o percurso azul do cinto de
segurança na cadeira de bebé e estar
apertados firmemente.
✪ O tirante superior deve estar fixo ao carro
corretamente e firmemente.
✪ O bebé deve ficar voltado para trás até
seus ombros atingirem o marcador da
altura do ombro na cadeira de bebé.
✪ As cintas do arnês devem estar na altura
ou um pouco acima dos ombros do bebé.

As cintas não
devem ter torções

Arnês
Tirante
superior
Percurso AZUL do
cinto de segurança

As cintas devem
estar apertadas

Onde procurar ajuda
✪ Kidsafe SA pode instalar a cadeira do seu bebé e ensinar-lhe como usá-la
(aplicam-se taxas).
✪ Kidsafe SA também aluga cápsulas para bebé para o seu novo bebé (aplicam-se taxas).

PARA MAIS INFORMAÇÕES, VÁ A
(08) 7089 8554
enquiries@kidsafesa.com.au
Visite o nosso Kidsafe Centre, Hilton
6/69 Sir Donald Bradman Drive
Hilton SA

kidsafesa.com.au

