
تمام اطفال باید از سیت موتر، سیت کمکی یا 
کمربند سیت استفاده کنند.

طفل من همیشه در سیت عقب نشسته و هیچ 
وقت در جلو جعبه هوا )ایربگ( نمی نشیند.

در هر بار سوار شدن، همه اشخاص در 
موتر من با استفاده از سیت موتر، سیت 

کمکی یا کمربند سیت که مناسب به سن و 
اندازه هر شخص است، کمربند سیت را 

بسته می کنند. 

سیت طفل در موتر من تمام قطعات، پرزه 
جات و هدایات را داشته و هیچ گاه پایین 

نیفتاده است.

من هدایات موجود در موترم و سیت موترم 
را رعایت می کنم و در نتیجه آن طفل من 
به صورت درست و محکم در سیت محکم 

می شود.

سیت طفل من در موتر هیچ وقت پایین 
نیفتاده است.

من هیچ گاه طفل ام را در موتر تنها نمی 
گذارم.

مصؤونیت اساسی سیت موتر
در هر بار سوار شدن، از بستن درست کمربند خود را مطمئن سازید!

www.safekids.org

 برای معلومات در مورد تمام نیازهای سیت موتر، از
رهنمود سیت نهایی موتر بصورت آنالین استفاده نمایید. 
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اطفال زیر سن 2 سال از سیت های رو به عقب موتر استفاده کنند

rاطفال نوپا و بچه های بزرگ از سیت های رو به جلو موتر با اتصال باال استفاده می کنند
 در صورتیکه طفل من بیش از 2 سال سن داشته باشد و نسبت به حدود وزنی یا قد برای سیت عقب

 بزرگ شده باشد:

اطفال بزرگتر، کالنتر از سیت های کمکی با کمربندهای زانویی و شانه یی استفاده کنند
در صورتیکه طفل من نسبت به حدود وزنی یا قد برای سیت رو به جلو بزرگ شده باشد:

اطفال برای بستن کمربند سیت آماده اند
در صورتیکه طفل من نسبت به سیت کمکی بزرگتر باشد:

طفل من همیشه در سیت عقب نشسته و هیچ 
وقت در جلو جعبه هوا )ایربگ( نمی نشیند.

طفل من همیشه در سیتی که مناسب به جسامت 
و سن اش ساخته شده، می نشیند.

طفل من در سیت اش در موتر طوری می نشیند 
که رویش به عقب موتر باشد.

تسمه های مانع روی طفل ام محکم اند، و نمی 
توانم تسمه را روی شانه بچسپانم.

سیت طفل ام در موتر بصورت محکم در موتر 
بسته شده و هنگامیکه آن را از جایی که کمربند 

بسته شده/ضمیمه شده، کش می کنم، بیشتر از 
یک انچ حرکت نمی کند.

طفل من تا زمانیکه جسامت اش بزرگتر از 
کمربند شود، از یک سیت رو به عقب بزرگتر 

استفاده می کند. اکثر کمربندها تا 35، 40 یا 45 
پاوند مورد استفاده قرار می گیرند.

من هیچ وقت طفل ام را در موتر تنها نمی گذارم.

طفل من همیشه روی سیت عقب می نشیند.
طفل من همیشه در سیتی که مناسب به جسامت 

و سن اش ساخته شده، می نشیند.
تسمه های مانع روی طفل ام محکم اند، و نمی 

توانم تسمه را روی شانه بچسپانم.

سیت طفل ام در موتر بصورت محکم در موتر 
بسته شده و هنگامیکه آن را از مسیر کمربند 
کش می کنم، بیشتر از یک انچ حرکت نمی 

کند. من از اتصال باال استفاده می کنم.
طفل من تا زمانیکه جسامت اش بزرگتر از 

کمربند شود، از یک سیت رو به عقب بزرگتر 
استفاده می کند. اکثر کمربندها تا 50 پاوند 

مورد استفاده قرار می گیرند.

طفل من همیشه روی سیت عقب می نشیند.
طفل من همیشه در سیت کمکی با استفاده از 

کمربند زانویی و شانه یی می نشیند.
کمربند پایین روی سیرین او قرار می گیرد نه 

روی شکم.

کمربند شانه ای روی شانه طفلم است - نه 
روی گردن، زیر بازو یا پشت.

کمربند ایمنی روی طفل من محکم، صاف و 
راحت است.

کودک من ممکن است بین 8 تا 12 سال سن 
داشته باشد قبل از اینکه کمربند ایمنی بدون 

تقویت کننده بسته شود.

طفل من همیشه تا 13 سالگی روی سیت عقب 
می نشیند.

طفل من همیشه از کمربند ایمنی روی کمر و 
شانه استفاده می کند.

کمربند پایین روی سیرین طفلم قرار می گیرد، 
نه روی شکم.

کمربند شانه یی روی شانه طفلم است - نه 
روی گردن، زیر بازو یا پشت.

پشت طفل من محکم به پشتی سیت وسیله نقلیه 
است، زانوهای او در لبه جلویی سیت خودرو 
خم می شود، و می تواند در طول تمام راه به 

این شکل بنشیند.
کمربند ایمنی روی طفل من محکم، صاف و 

راحت است. اگر کمربند ایمنی مناسب نیست، 
طفل من باید از سیت کمکی استفاده کند.


