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 FINALEמושב בטיחות  2ב1-

תופסן Latch
)(ISOFIX

מחזיק כוסות
עמוד 13

עמוד 16

לשימוש עם כיוון הנסיעה )עם חגורת בטיחות(
 13.6-29ק"ג  81.3-125 /ס"מ
שימוש במצב בוסטר
 18.1-45.4ק"ג  110.1-132.1 /ס"מ

יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש במושב הבטיחות לרכב.
יש לשמור על ההוראות לצורך שימוש בעתיד.
אזהרה :חריגה מהאזהרות שעל התוויות ובחוברת ההוראות עלולה לגרום
לפציעה חמורה של ילדכם ואף למוות.

בחירה בכיוון נסיעה קדימה או בוסטר
גובהו של ילדכם ,משקלו וגילו יקבעו כיצד יש למקם את מושב הבטיחות ברכב.
רצוי לדבר עם הרופא ולשמוע את דעתו.
מושב הבטיחות צריך תמיד להיות עם כיוון הנסיעה ,או להשתמש בו כבוסטר.
אזהרה :ודאו את משקל וגובה הילד )לא לנחש( לפני שתבחרו את מצב המושב.

מושב פונה עם כיוון
הנסיעה
 13.6-29ק"ג
 81.3-125ס"מ
גיל שנה לפחות

מושב בוסטר
 18.1-45.4ק"ג
 110.1-132.1ס"מ
גיל ארבע לפחות

התקנת  Latchעמוד 20
אין להתקין בדרך זו לילד ששקול
יותר מ  22.6ק"ג
קראו עמוד  6כדי לכוון את
מערכת הרצועות של
מושב הבטיחות

התקנת חגורת בטיחות
עמוד 22

התקנת חגורת בטיחות מותן וכתף
עמוד 19

קראו עמוד  9לאחסון
מערכת הרצועות של
מושב הבטיחות
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חלקי מושב הבטיחות
מבט מלפנים
A
B
C
D
E
F
G
H

מסילה למיקום חגורות בטיחות
אלכסוניות של הרכב
חריצים לרצועת הכתף
משענת יד )עם חיבור מחזיק כוס(
חריצים לרצועת המותן
ידית שחרור רצועות
רצועה לכוונון הרצועות
מחזיק כוס )עמוד (13
רצועות ) Latchעמוד (16

מערכת הרצועות
I
J
K
L
M
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רצועות
תופסן חזה
לשונית האבזם
אבזם
רצועת האבזם

מבט מהצד

A
B
C
D
E

מסילה למיקום חגורות בטיחות
אלכסוניות של הרכב
חיבור התופסן לרצועת  Latchלצרכי
אחסון
מחזיק כוס
מקום לחגורה במושב הפונה עם
כיוון הנסיעה
גוף )מושב בטיחות(

מבט מאחור
 Fחיבור אבזם  Tetherלאחסון
) Tether Gעמוד (19
 Hמקום לאחסון המדריך למשתמש
 Iלוחית פיצול
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הכנת מושב הבטיחות כדי שיתאים לילדכם
 .3שחררו את אבזם
החזה – לחצו על לחצן
השחרור של תופסן
החזה והפרידו את שני
חלקיו.

 .1שחררו לחלוטין את
הרצועות – לחצו כלפי
מטה את ידית שחרור
הרצועות )מתחת
לריפוד בקדמת
המושב( כאשר אתם
מושכים את הרצועות,
כמוצג באיור.
 .2שחררו את האבזם –
לחצו בחלק העליון של
הלחצן האדום .משכו
החוצה את הלשוניות
של האבזם.

 .4הושיבו את הילד
במושב הבטיחות כדי
לקבוע את המיקום
הנכון של הרצועות.
הישבן והגב של הילד
יהיו מונחים כנגד מושב
הבטיחות.
ראו עמוד  6להוראות
הרכבה.

כיצד יש להושיב את ילדכם
השתמשו בקווים המנחים שלהלן כדי לקבוע האם האבזם והרצועות נמצאים במיקום הנכון
והמתאים לילדכם.
במושב הפונה עם כיוון הנסיעה
רצועות הכתף צריכות להיות בגובה הכתף או מעט מעליהן.
תמיד בחרו בחריצי רצועות הכתף הקרובים ביותר לכתפיים של ילדכם.
אם הרצועות הגבוהות נמוכות מדי לכתפיו של ילדכם וילדכם שוקל לפחות 18
ק"ג והוא בן  4לפחות ,עליכם לשנות את מושב הבטיחות כך שיהיה בוסטר.
כדי לשנות את מיקום הרצועות ,קראו בעמוד .7
כדי להכין את המושב לבוסטר ,קראו בעמוד .9-10
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שינוי מיקום רצועות הכתף

 .1שחררו את הרצועות
לחלוטין
לחצו מטה את ידית שחרור
הרצועות )מתחת לריפוד
המושב ,בחלק הקדמי(
ומשכו את הרצועות בו
זמנית.

 .2בגב המושב ,הוציאו
את רצועות המושב
מלוחית הפיצול

 .3משכו את הרצועות מחריצי
הרצועות

 .5חברו את הלולאה ברצועה
ללוחית הפיצול ,כמוצג
באיור.
הקצוות התפורים של
הרצועות חייבים לפנות
לכיוונכם.
אל תסובבו את הרצועות או
את רצועת הכוונון שלהן.
ודאו שאותן הלולאות
מורכבות לחלוטין בשני צדדי
לוחית הפיצול.

 .4מגב מושב הבטיחות,
השחילו את רצועות
הכתף כך שיתאים לילד
ראו עמוד 6

אזהרה :מערכת הרצועות צריכה להיות מותקנת בצורה נכונה .יש להחזיר את הרצועות
לחריץ העליון ככל שילדכם גדל.
אל תשתמשו במושב הבטיחות כשהוא פונה עם כיוון הנסיעה אם החלק העליון
של אוזני ילדכם עובר את החלק העליון של משענת הראש כשהיא במיקום
הגבוה ביותר שלה.
אם לא תפעלו לפי השלבים האלה אתם עלולים לגרום לפגיעה חמורה או למוות.
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חגירת הילד במושב הבטיחות

 .1הושיבו את הילד במושב
הבטיחות
ישבנו וגבו של הילד יהיו
מונחים בצמוד המושב.
מקמו את הרצועות מעל
לכתפי הילד ומעל לירכיו.

 .2סגרו את האבזם
לחצו את לשונות האבזם
לתוך האבזם עד
שתשמעו קליק .משכו
את רצועת האבזם כלפי
מעלה כדי לוודא
שהאבזם נעול.

 .3סגרו את תופסן החזה
הכניסו את החלק הימני של
התופסן לחלק השמאלי
וסגרו את שני החלקים ביחד.

 .5מיקום תופסן החזה
תופסן החזה ימוקם באמצע
החזה )בגובה בית השחי(
והרחק מצוואר הילד.
 .6בדקו את מידת ההידוק של
הרצועות
נסו לתפוס את הרצועות
בגובה הכתף בצורה מאונכת
בין האצבע המורה והאגודל,
בהתאם למוצג באיור.
אם אצבעותיכם מחליקות,
הרצועות הדוקות מספיק.
אם אתם יכולים לתפוס את
הרצועות ,הדקו עוד.
הרצועות צריכות להיות
הדוקות לכל אורכן.

 .4הדקו את הרצועות
משכו את הרצועה לכוונון
הרצועות כדי להדק את
הרצועות היטב.

אזהרה :אם לא תהדקו את הרצועות היטב אתם עלולים לאפשר את יציאת הילד ממושב
הבטיחות במקרה של התנגשות או עצירה פתאומית ,ולגרום לפגיעה חמורה או למוות.
אל תטעו בין נוחות לבטיחות .מערכת הרצועות צריכה להיות מתאימה לילדכם.
הרצועות צריכות להתאים ללא רווחים .הן צריכות להיות מונחות בקו ישר ולא
להיות רפויות .הן אינן אמורות ללחוץ על העור של הילד או לדחוף את גופו
לתנוחה לא טבעית.
כדי להוציא את הילד ממושב הבטיחות:
 .1שחררו את הרצועות.
 .2פתחו את האבזם.
 .3שחררו את תופסן החזה.
 .4הוציאו את הילד.
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הסרת מערכת הרצועות
הוציאו את מערכת הרצועות רק כדי לנקות את הריפוד או כדי לשנות לבוסטר.

 .1שחררו את הרצועות
במלואן
לחצו על הידית לשחרור
הרצועות )מתחת לריפוד
בקדמת מושב הבטיחות(
כאשר אתם מושכים את
הרצועות ,בהתאם לאיור.

 .2בצד האחורי הסירו את
לולאות הרצועות
מלוחית הפיצול

 .3משכו את הרצועות
מהחריצים של הכתף

 .4הסירו את תופסן החזה

 .5הוציאו את האבזם
אין לשחרר את שני
החלקים שלו

 .6משכו את הרצועות
מהמושב

 .7הפכו את המושב
אתרו את מחזיק המתכת
של האבזם בתחתית
המושב.

 .8סובבו את מחזיק
המתכת ודחפו אותו
כלפי מעלה דרך המושב
והריפוד

 .9מהחלק העליון של המושב,
משכו את האבזם מתוך
המושב

כדי לאחסן את הרצועות עבור מושב בוסטר ,ראו עמוד .10
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אחסון מערכת הרצועות
הוציאו את מערכת הרצועות .עמוד .9

 .1הרימו את הצד הקדמי
התחתון של הריפוד

 .2הפכו את המושב ואתרו
את מחזיק המתכת של
האבזם בתחתית
המושב

 .3הכניסו את מחזיק המתכת
של האבזם למעלה דרך
החריץ.
האבזם יהיה תלוי מתחת
לגוף המושב בזמן האחסון.

 .4מהחלק העליון של
המושב ,הניחו את
המתכת על הגוף כמו
באיור

 .5גלגלו את הרצועה

 .6הכניסו את הרצועה
המגולגלת למקום האחסון

 .7הכניסו את תופסן החזה
במקום האחסון

 .8החזירו את הריפוד

למשתמשי בוסטר
אבטחו את לוחית הפיצול
משכו את הרצועה לכוונון הרצועות לכיוון שלכם כך שלוחית הפיצול צמודה
לגוף המושב.

10

הסרת ריפוד מושב הבטיחות לצורך ניקוי
אין צורך שתסירו את מערכת הרצועות כדי להוריד את הריפוד מחלק הפלסטיק של המושב.
כדי להסיר את האביזרים ,ראו עמוד .9

 .2הסירו את הריפוד
משכו את הריפוד מהצד
התחתון והסירו דרך הצד
העליון

 .1שחררו את הרצועות
האלסטיות מהלשוניות
בצד האחורי של המושב

אזהרה :אל תשתמשו במושב הבטיחות ללא הריפוד .אם תעשו כן ,אתם עלולים לגרום
לפגיעה חמורה או למוות.
ניקוי הריפוד
כבסו במכונה את כל חלקי הריפוד בלבד ,בתוכנית עדינה או כביסה ביד .מומלץ לייבש את הריפוד
בפריסה במקום מוצל או במייבש כביסה בחום נמוך בלבד למשך  10-12דקות .הוציאו מיד
מהמייבש.
ניקוי הרצועות
נקו כתמים בעזרת מי סבון ומטלית לחה.
החזרת הריפוד למקומו
מהחלק התחתון של מושב הבטיחות ,החליקו את הריפוד על הגוף של המושב .משכו את רצועת
הכוונון דרך הריפוד .עטפו סביב החלק העליון של גוף המושב .חברו את כל הרצועות האלסטיות.
התקינו את מערכת הרצועות ,ראו עמוד .12
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התקנת מערכת הרצועות

 .1הכניסו את מחזיק
המתכת של
האבזם לחריץ
האבזם חייב לפנות
החוצה.

 .2משכו את מחזיק המתכת דרך
הריפוד והגוף

 .3בדקו את האבזם
משכו את האבזם כלפי
מעלה כדי לוודא שהוא
מוחזק במקומו ושהאבזם לא
יימשך החוצה.

 .4השחילו את
הרצועה
כשהקצוות
התפורים של
הרצועות פונים
לאבזם ,העבירו
אותו למטה דרך
חריץ רצועת המותן.

 .5משכו את הרצועות מתחת
המושב
הרצועה חייבת להיות לפני
רצועת הכוונון .דחפו את
הרצועות למעלה דרך חריץ
רצועת מותן אחרת.

 .6ודאו שהרצועות באותו
אורך
הקצוות התפורים חייבים
לפנות האחד לשני

 .7חברו לאבזם
ולתופסן החזה
קצוות הרצועות
עוברים בצד
האחורי של לשונות
האבזם ודרך תופסן
החזה מקדימה
לאחור.

 .8העבירו את הרצועות בחריץ
הכתפיים הנכון לילד שלכם
ראו עמוד .7

 .9חברו את לולאות הרצועות
ללוחית הפיצול ,כמוצג
באיור
הקצוות התפורים של
הרצועה חייבים לפנות
אליכם.
אל תסובבו את הרצועות או
את רצועת הכוונון.
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אזהרה :מערכת הרצועות חייבת להיות מותקנת בצורה נכונה.
אם לא תפעלו בהתאם לשלבים שלעיל אתם עלולים לגרום לפגיעה
חמורה ואף למוות.

ודאו שהרצועות
מורכבות בשני צידי
לוחית הפיצול,
בצורה הנכונה.

אביזרים
מחזיק כוס
את מחזיק הכוס אפשר לחבר לקצה של כל אחד ממשענות היד .ניתן לשטוף במדיח כלים בחלק
העליון בלבד.
כדי לחבר את מחזיק הכוס:
דחפו את מחזיק הכוס בקצה משענת היד עד שיישמע קליק.

כדי להסיר את מחזיק הכוס:
 .1אתרו את לשוניות מחזיק הכוס בצד
האחורי של גוף המושב

 .3בזמן דחיפת
הלשונית ,משכו
את מחזיק הכוס
בזווית למעלה

 .2דחפו את
הלשונית הצידה
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שימוש במושב הבטיחות
אל תשתמשו במושב הבטיחות אלא אם ילדכם שוקל בין  13.6ל 45.4 -ק"ג וגובהו  81.3ס"מ
עד  132.1ס"מ.
לעולם אל תוציאו את ילדכם ממושב הבטיחות כאשר הרכב נמצא בתנועה.
לעולם אל תשאירו את הילד ללא השגחה.
אם תשימו את ילדכם במושב הבטיחות כשהוא חם אתם עלולים לגרום לו לכוויות.
אל תשתמשו במושב הבטיחות אם חלקיו ניזוקו או אם הם חסרים.
אל תשתמשו ברצועות בטיחות שנחתכו או ניזוקו.
אל תחליפו חלקים במושב ואל תנסו לשנות את מושב הבטיחות בכל דרך שהיא.
אל תשמנו את האבזמים ואת חלקי ההידוק.
אל תשתמשו באביזר למושב הבטיחות למעט אלה שסופקו על ידי .Dorel Juvenile Group
לעולם אל תאפשרו לילדים לשחק עם מושב הבטיחות הזה :הוא אינו צעצוע.
אל תסירו ואל תסתירו את תוויות האזהרה או את התוויות האחרות על מושב הבטיחות.
קראו את כל ההוראות והאזהרות הנוספות.
בצד מושב הבטיחות יש מופיע תאריך הייצור של המושב .אין להשתמש במושב אחרי  12שנים
מתאריך הייצור.

התקנה ברכב
בדקו את חגורת הרכב או את חגורת התופסן לפני כל שימוש .השתמשו רק אם חגורת
הבטיחות מהודקת היטב ונעולה במקומה.
מושב הבטיחות הזה צריך להיות מחוזק ברכב אפילו כאשר הוא אינו בשימוש .במקרה של
תאונה או עצירת פתע ,מושב הבטיחות שאינו חגור עלול לגרום לפגיעות בנוסעי הרכב.
אל תשתמשו במושב בטיחות שעבר תאונה .עליכם להשיג מושב בטיחות חדש.

מיקום ברכב
בדקו בספר הרכב למידע נוסף לגבי כריות האוויר  /שימוש במושב הבטיחות.
אל תשתמשו במושבים שפונים לצידי הרכב או לחלקו האחורי.
השתמשו במושב הבטיחות רק במושבים הפונים קדימה/
השתמשו במושב המרכזי ,במידת האפשר.
ברכבים ללא מושב אחורי ,קראו בספר הרכב שלכם.
אם אינכם בטוחים היכן למקם את מושב הבטיחות ברכבכם ,היוועצו בספר הרכב שלכם ,צרו קשר
עם מחלקת שירות הלקוחות של  ,Dorel Juvenile Groupאו היכנסו לתחנת בטיחות הילדים
המקומית באזורכם .היכנסו לאתר  http://www.egst.co.ilכדי למצוא את התחנה הקרובה למקום
מגוריכם.
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הילדים בטוחים יותר כאשר הם חגורים כהלכה במושב האחורי ,ולא
במושב הקדמי.
לפי תקנות מנהל התעבורה הלאומי האמריקאי ,ילדים במושב האחורי
בטוחים יותר מבחינה סטטיסטית ,בין אם יש לכם כריות אוויר ,כריות אוויר מתקדמות ,או אם
אין לכם כריות אוויר.

כדי למנוע כוויות חמורות לילדכם ,נקטו באמצעי הבטיחות הבאים:
 .1החנו את הרכב בצל או במקום שבו השמש אינה פוגעת בצורה ישירה במושב הבטיחות.
 .2כסו את המושב בסדין או בשמיכה כאשר הוא אינו בשימוש.
 .3בדקו וודאו שאבזמי המושב אינם חמים לפני שתניחו את ילדכם במושב הבטיחות.
כדי לסייע לשמור על הריפוד של הרכב שלכם מפני נזק ,פרשו מגבת מתחת למושב הבטיחות
ומאחוריו.

הכרת הרכב שלכם
הרכב שלכם עשוי להיות שונה בצורה מהותית מהמוצג בתרשים .יש להסתייע במדריך למשתמש
של הרכב לזיהוי החלקים והמאפיינים הספציפיים לרכב ואיתור מיקומיהם.

קפל המושב

עוגני TETHER
מיועדים לרצועת העגינה העליונה
)) (Tetherעגינה פנימית למושב
בטיחות הפונה לכיוון הנסיעה בלבד(.
עוגני LATCH/ISOFIX
נמצאים בקפל המושב.

כריות אוויר
יש לעיין במדריך למשתמש של
הרכב כדי לברר את מיקומי כל כריות
האוויר.
חגורות בטיחות ברכב
יש לעיין במדריך למשתמש של
הרכב למידע על אופן השימוש
בחגורות הבטיחות.
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בחירה בין  LATCH/ISOFIXלבין חגורות הבטיחות של הרכב
הערה :ייתכן ששם המערכת במדריך הרכב יהיה  ISOFIXולא .LATCH
 LATCHהוא תקן אמריקאי ו ISOFIX -הוא תקן אירופאי.
בחוברת זו נשתמש במונח  LATCHכאשר הכוונה היא גם ל.ISOFIX -
נקודות עגינת

מערכת LATCH/ISOFIX

LATCH/ISOFIX

 LATCHהינם ראשי התיבות של Lower Anchors and Tethers for
 .Childrenלא כל הרכבים שיוצרו לפני  2002מצוידים במערכת
.LATCH

כיוון

מערכת  LATCH/ISOFIXמאפשרת לאבטח מושבי בטיחות לילדים
למושבי הרכב ללא שימוש בחגורות הבטיחות ,וניתן להשתמש בה אך
ורק ברכבים המצוידים בנקודות עגינה.
אנא עיינו במדריך למשתמש של רכבכם כדי לוודא היכן במושבי הרכב
נמצאים עוגני מערכת .LATCH/ISOFIX

וו LATCH/ISOFIX

בעת התקנת מושב הבטיחות עם חגורות הבטיחות ברכב או בעת
השימוש בו כמושב בוסטר ,ווי  LATCHוחגורת הבטיחות צריכים
להיות מאוחסנים בצורה נכונה.
אחסון LATCH/ISOFIX

העבירו את נקודת העגינה קדימה ואז חברו את הווים כדי לחזק במקום.
משכו את הקצה המשוחרר של החגורה כדי שההתאמה תהיה הדוקה.

חגורות הרכב
אם מערכת  LATCH/ISOFIXאינה קיימת ברכבכם או שילדכם שוקל
יותר מ 22.6 -ק"ג ,עליכם להשתמש בחגורת הבטיחות של הרכב כדי
להתקין את מושב הבטיחות.
קיימות חגורות בטיחות שאינן מתאימות להתקנת מושב בטיחות ,או
שיידרשו תשומת לב מיוחדת .בדקו את ספר הרכב שלכם להוראות
ספציפיות.
אזהרה :כאשר משתמשים בצורה נכונה ,מערכת  LATCH/ISOFIXוחגורות הבטיחות של
הרכב בטוחות באותה מידה .אין להשתמש במערכת  LATCH/ISOFIXובחגורת הבטיחות של
הרכב במקביל.
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הכרת חגורות הבטיחות של הרכב
לא בכל חגורות הבטיחות ניתן להשתמש להתקנת מושב הבטיחות שברשותכם .בזמן נסיעה
מושב הבטיחות חייב להיות מאובטח בצורה מושלמת למקומו בכל עת .עקבו אחר הצעדים הבאים
כדי לקבוע אם חגורות הבטיחות של רכבכם מתאימות למושב הבטיחות.
 .1עיינו במדריך למשתמש של רכבכם .מדריך המשתמש של הרכב
הינו מקור המידע האמין ביותר בכל הנוגע לתפעול הרכב שלכם.

 .2קבעו כיצד המושב יהיה מאובטח ברכב .חגורת הבטיחות של
הרכב צריכה להיות מתוחה .אפשר לעשות את זה ב 2-דרכים:
 על ידי שימוש במעצור של חגורת הבטיחות -על ידי שימוש בלשונית אבזם חגורת הבטיחות

 .3בדיקת מעצור חגורת הבטיחות.
המעצור מושך את חגורות הבטיחות ונועל את החגורה כדי לאבטח
את הנוסעים במקום .בדרך כלל משתמשים בדרך זו כדי לאבטח את
הילד במושב .קראו על סוגי מעצורים שיכולים לשמש לאבטחת הילד
במושב.

סוגי מעצורים






חגורות עם מעצור דו-שימושי )(Switchable Retractor
ברוב הרכבים יש את הסוג הזה .עליכם להעביר את חגורת הבטיחות למצב נעול כדי
להשתמש בה להתקנת מושב הבטיחות.
העברה למצב נעול :משכו בעדינות את חגורת הבטיחות למלוא אורכה ,שחררו את האחיזה
כדי לאפשר לה לחזור כמה סנטימטרים פנימה .כשהיא חוזרת לאחור רוב הסיכויים שתשמעו
צליל .משכו בעדינות את החגורה כדי לבדוק שהיא נעולה .לא תוכלו למשוך אם היא נעולה.
חגורות בטיחות (Automatic Locking Retractor) ALR
חגורות בטיחות מסוג זה ניתנות לנעילה על ידי משיכת הרצועה החוצה והחזרתה מספר
סנטימטרים לתוך בית החגורה .אנא קראו את ההנחיות שבסעיפי ההתקנה.
חגורות בטיחות (Emergency Locking Retractor) ELR
חגורות כתף-מותן אלו ננעלות רק במקרה של בלימה או תאונה ,ואינן מאפשרות קיבוע הולם
של מושב הבטיחות במקומו .אנא עיינו במדריך למשתמש של הרכב.
אם יש ברכבכם חגורת מותן וכתף מסוג  ,ELRבדקו האם אתם זקוקים לתופסן נעילה.
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בדיקת לשוניות האבזם
אחזו בלשונית האבזם )החלק בחגורת הבטיחות שמתחבר לאבזם( ומשכו
ישירות כלפי חוץ ,בקו ישר עם רצועת המותן של חגורת הבטיחות .אם
לשונית האבזם אינה מחליקה במעלה ובמורד הרצועה ,יש ברכבם לשונית
אבזם ננעלת ואינכם צריכים להשתמש בתפס נעילה .למידע נוסף אנא עיינו
במדריך ההפעלה של הרכב.
אם לשונית האבזם מחליקה במעלה ובמורד הרצועה ,וברכבכם מותקנות
חגורות בטיחות  ,ELRאתם חייבים להשתמש בתפס נעילה להתקנת מושב
הבטיחות .אם ברכבכם מותקנות חגורות דו-שימושיות או
חגורות בטיחות  ,ALRייתכן שאינכם צריכים להשתמש
בתפס נעילה .למידע נוסף אנא עיינו במדריך ההפעלה
של הרכב.

אזהרה:
לעולם אל תשתמשו בחגורות בטיחות מתנפחות או חגורת בטיחות מותן מסוג .ELR

מידע לשימוש במטוסים
מושב זה בטוח לשימוש במטוס בעת השימוש עם הרצועות הפנימיות.
מושב הבטיחות אינו בטוח לשימוש במטוס כאשר הוא משמש כמושב בוסטר משום שבמטוסים
אין חגורות כתף.
התקינו את מושב הבטיחות במושב ליד החלון כדי למנוע חסימה של המעבר .אם חגורת המותן של
המטוס קצרה מדי ,בקשו מהדיילים מאריך לחגורה.
השתמשו רק במושבי מטוסים הפונים קדימה .צרו קשר עם חברת התעופה לבירור המדיניות שלהן.
קיימות חברות תעופה שיבקשו לראות תווית הקובעת שמושב הבטיחות הזה
מיועד לשימוש גם במטוס .תווית ייעוד למטוס ממוקמת בצד מושב הבטיחות,
כמוצג באיור.

אזהרה :שמרו על רצועות ה LATCH -ועל רצועות העגינה הנוספות כאשר אתם
משתמשים בחגורות הבטיחות במטוס.

התקנה במטוס עם כיוון הטיסה
להתקנה עם כיוון הטיסה פעלו בהתאם להוראות בעמוד .22
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מיקום מושב הבטיחות עם כיוון הנסיעה )עם רצועה פנימית(

 13.6-29ק"ג
 81.3-125ס"מ
לפחות בן שנה

חגורת LATCH

חגורת מותן /

חגורת מותן

כתף
עם עגינה עד
משקל  22.6ק"ג

עם עגינה

עם עגינה

אזהרות :במושב הבטיחות ,ילדכם צריך להיות לפחות בן שנה לפני שיוכל לשבת כשהוא
פונה לכיוון הנסיעה.

שימוש בעגינה
תמיד חברו ,כוונו וחזקו את רצועת העגינה העליונה כאשר אתם מתקינים את מושב הבטיחות
הפונה לכיוון הנסיעה .העגינה משפרת את ההתקנה ואת היציבות של מושב הבטיחות ומפחיתה
מסכנת הפגיעה.
חברו את וו העגינה לעוגן המיועד לכך ברכב במיקום הישיבה המתאים .בדקו בספר הרכב שלכם
למידע נוסף.
אם במיקום שבחרתם אין עוגן ,השתמשו במיקום אחר או פנו לספק הרכב שלכם או למכונאי מוסמך
כדי להתקין כזה .העוגן יכול לשפר מאוד את הביצועים של מושב הבטיחות.
כדי לכוון את רצועת העגינה:
משכו קצה
חופשי כדי
להדק

כדי להדק :לאחר שמושב
הבטיחות נעול במקומו בעזרת
ה LATCH -או חגורת
הבטיחות ,דחפו את מושב
הבטיחות כלפי מטה ומשכו
בעדינות את הקצה החופשי של
העגינה.
כדי לאחסן את רצועת העגינה:
כאשר לא בשימוש ,אבטחו את הרצועה.
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הרימו כדי
לשחרר

כדי לשחרר :הרימו
את נעילת העגינה
ודחפו כלפי וו
העגינה.

התקנה עם LATCH/ISOFIX
אזהרות :אל תשתמשו בחגורת  LATCHעם חגורת המותן או חגורת המותן  /כתף של
הרכב.
בדקו את חגורת ה LATCH -לפני כל שימוש .השתמשו רק אם החגורה יכולה להיות מהודקת
בצורה בטוחה.
אל תהדקו את שני ווי ה LATCH -לאותו מוט ברכב.
אם לא תפעלו לפי ההוראות האלה אתם עלולים לגרום לפגיעה חמורה או למוות.
בדקו בספר הרכב שלכם להוראות שימוש בחגורת  LATCHולמיקומי ה.LATCH -
אל תשתמשו במערכת העגינה התחתונה )מערכת  (LATCHכדי לחבר את מושב הבטיחות
כאשר הוא אמור לשמש ילד שמשקלו עולה על  22.6ק"ג בעזרת החגורות הפנימיות של מושב
הבטיחות.
חגורת הרכב תשמש להתקנה אם ילדכם שוקל יותר מ 22.6 -ק"ג.

 .1הוציאו את חגורת ה-
 LATCHממקום
האחסון שלה במושב
הבטיחות

 .2העבירו את חגורת ה-
 LATCHדרך מקום
החגורה למושב בטיחות
הפונה עם כיוון הנסיעה
אל תסובבו את החגורה.
מתאם ה LATCH -יכול
להיות בכל אחד מהצדדים.

 .4הניחו את מושב
הבטיחות כשהוא פונה
לכיוון הנסיעה ישר על
גב המושב

 .5חברו בצורה משוחררת את
וו העגינה
בדקו בספר הרכב את
המיקום המדויק של הוו.
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 .3השחלה נכונה של חגורת
LATCH

 .6חברו את חגורת ה-
 LATCHלוו ברכב

 .7הדקו את החגורה
מקמו את היד במושב
הבטיחות.
דחפו כלפי מטה ומשכו
את הצד החופשי של
החגורה כדי להדק
אותה.

 .8הדקו את העגינה
דחפו את גב המושב והדקו
את רצועת העגינה.

 .9בדקו את מידת ההידוק
החזיקו את מושב הבטיחות
באזור החגורה ביד החלשה
שלכם.
משכו מצד לצד.
אם המושב זז יותר מ2.5 -
ס"מ נסו למשוך ולהדק את
החגורה ,נסו להתקין שוב
את מושב הבטיחות ,נסו
להתקין במקום אחר ,או
עברו להשתמש בחגורת
 LATCHאם היא קיימת
ברכבכם.

כדי לשחרר את ווי הLATCH -
הוציאו את הילד ממושב הבטיחות.
הורידו את המתח מחגורת ה LATCH -באמצעות דחיפתה כלפי
מטה מצד מושב הבטיחות עם מתאם ה .LATCH -לאחר מכן לחצו
על לחצן המתאם כדי לשחרר את החגורה.
שחררו את וו ה LATCH -מהמוט באמצעות לחיצה על הידית
הקפיצית ,דחיפת הוו מאחורי גב המושב וסיבובו .לאחר מכן ,משכו
אותו מחוץ למושב הרכב.
שמרו את רצועות ה LATCH -כאשר הן לא בשימוש.
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התקנה עם חגורת הבטיחות ברכב
אזהרות :אל תשתמשו במערכת העגינה התחתונה )מערכת  (LATCHיחד עם חגות
הבטיחות מותן/כתף של הרכב.
בזמן השימוש בחגורת הבטיחות של הרכב יש לאחסן את מערכת העגינה
כמו שנראה באיור.
בדקו את חגורת הבטיחות לפני כל שימוש .השתמשו רק אם החגורה יכולה
להיות מהודקת בצורה בטוחה.
אם לא תפעלו לפי ההוראות האלה אתם עלולים לגרום לפגיעה חמורה או
למוות.

 .1הניחו את מושב
הבטיחות כשהוא פונה
עם כיוון הנסיעה ומונח
ישר על גב המושב

 .2חברו בצורה משוחררת את
וו העגינה
בדקו בספר הרכב למיקום
המדויק של הוו.

 .3בדקו אם חגורות הבטיחות
של הרכב מתאימות
למושב הבטיחות.
זה מאוד חשוב כי לא כל
חגורות הבטיחות
מתאימות.
קראו בעמוד  17ובספר
הרכב כדי לקבוע איזה סוג
של חגורות בטיחות יש
ברכבכם וכיצד לנעול את
מושב הבטיחות במקומו.

 .4העבירו את חגורת
הבטיחות של הרכב
דרך אזור החגורה
למושב הפונה לכיוון
הנסיעה .אל תסובבו
את החגורה.
חגרו את המושב
בחגורת הבטיחות של
הרכב.

 .5חברו לאבזם

 .6הדקו את החגורה
הניחו את ידכם במושב
הבטיחות.
דחפו למטה ומשכו את
החגורה או את הקצה
החופשי של חגורת המותן
כדי להדק.
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 .7הדקו את העגינה
דחפו את גב המושב
והדקו את רצועת
העגינה.

 .8בדקו את מידת ההידוק
החזיקו את מושב הבטיחות באזור החגורה ביד החלשה שלכם.
משכו מצד לצד.
אם המושב זז יותר מ 2.5 -ס"מ נסו למשוך ולהדק את החגורה,
נסו להתקין שוב את מושב הבטיחות ,נסו להתקין במקום אחר,
או עברו להשתמש בחגורת  LATCHאם היא קיימת ברכבכם.
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מושב בוסטר
 18.1-45.4ק"ג
 110.1-132.1ס"מ
לפחות בן  4שנים
חגורת מותן  /כתף
חובה לאחסן את מערכת החגורות )ראו עמודים  (9-10לפני שתשתמשו במושב כמושב בוסטר.
אזהרות :אל תשתמשו ברצועות המושב כאשר אתם משתמשים בו כמושב בוסטר.
אל תשתמשו במושב הבוסטר אם קצוות האוזניים של ילדכם מעל
למשענת הראש של הבוסטר.
השתמשו רק בחגורת המותן והכתף של הרכב כאשר אתם חוגרים את
ילדכם במושב הבוסטר.
אל תשתמשו רק בחגורת המותן בעת השימוש במושב הבטיחות
כמושב בוסטר.
חגורת הבטיחות תמיד תהיה מותאמת היטב ובנוחות על החזה של
הילד .לעולם אל תניחו את חגורת הכתף מתחת לזרועותיו של הילד.
אל תשתמשו בחגורות  LATCHאו בחגורת העגינה כאשר אתם
משתמשים במושב הבטיחות כמושב בוסטר.

חזקו את חגורות ה LATCH -ואת חגורת העגינה במיקום האחסון
שלהן.
אם לא תפעלו לפי ההוראות האלה אתם עלולים לגרום לפגיעה חמורה
או למוות.
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התקנה עם חגורת המותן והכתף

 .1הניחו את מושב
הבוסטר צמוד לגב
הכסא כשהוא פונה עם
כיוון הנסיעה

 .2הושיבו את הילד
במושב הבוסטר

 .3מקמו את חגורת המותן על הילד
חגורת המותן צריכה להיות מונחת
על החלק העליון של הירכיים של
הילד ,ולא על הבטן שלו.
חגורת המותן חייבת לעבור מתחת
ל 2-משענות היד .חגורת הכתף
חייבת לעבור מתחת למשענת היד
בצד של האבזם.

 .5מקמו את חגורת הכתף על הילד
משכו את חגורת הכתף כלפי מעלה
כדי להדק אותה.
חגורת הכתף צריכה להיות מונחת
על מרכז הכתף של הילד ולרוחב
החזה ,ולא על פניו או על צווארו.
כדי לעזור למקם את חגורת הכתף,
ייתכן שתצטרכו לחזק את חגורת
הכתף בעזרת אחד משני מחזיקי
החגורה.
הערה :השתמשו במסילה למיקום
חגורות בטיחות אלכסוניות של
הרכב רק בהתאם לצורך ,כדי
למקם בצורה נכונה את חגורת
הכתף על הילד.
בדקו מפעם לפעם כדי לוודא
שילדכם לא זז מהמיקום הנכון
ושחרר את חגורת הכתף.

 .4חגרו את חגורת הרכב.
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שימוש בתופסן נעילה
יהיה עליכם להשתמש בתופסן נעילה לעתים רחוקות ,למעט ברכבים ישנים .מערכות נעילה למושבי
בטיחות קיימות ברכבים מאז שנת  ,1996ורכבים רבים כללו את התכונה הזאת אפילו קודם לכן.
קראו בעמוד  17ובספר הרכב שלכם כדי לקבוע האם חגורות הבטיחות ברכב שלכם דורשות שימוש
בתופסן נעילה.
אם אתם זקוקים לתופסן נעילה ,הם קיימים בסוכנות רכב ,בחנות לציוד לרכב או במקום שבו
רכשתם את מושב הבטיחות שלכם.

היכנסו לאתר  www.egst.co.ilאו צלצלו 09-7432182
תופסן נעילה לא יפתור את כל הבעיות של חגורות בטיחות .אתם צריכים שברכבכם יהיו חגורת
מותן וחגורת כתף כדי להשתמש בתופסן נעילה .אל תשתמשו בתופסן נעילה בעת השימוש
במושב בטיחות זה כמושב בוסטר.
להתקנה עם כיוון הנסיעה :פעלו בהתאם לאזהרות בעמוד  22ולשלבים  1-6לפני שתתחילו
בהתקנת תופסן הנעילה.

 .1קבעו את מיקום תופסן
הנעילה
אחזו את חגורות הרכב
ביחד ,מאחורי לוחית
התופסן כדי לקבוע את
מיקום תופסן הנעילה.
פתחו את חגורת
הבטיחות.
הערה :אם לוחית
התופסן מגיעה לפתח
אזור החגורה ואינכם
יכולים לתפוס את חגורת
הרכב בעזרתה ,תפסו
את חגורות הרכב בצד
השני של המושב ,קרוב
ללוחית ככל שניתן.

 .2חברו את תופסן הנעילה
השחילו את שני החלקים
של חגורת הרכב לתופסן
הנעילה ,קרוב ככל שניתן
ללוחית התופסן.

 .3מיקום תופסן הנעילה
תופסן הנעילה יהיה בערך
 2.5ס"מ מאבזם חגורת
הבטיחות של הרכב.
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 .4חגרו מחדש את האבזם

 .5בדקו את הידוק החגורה
החזיקו את מושב הבטיחות באזור החגורה ביד החלשה שלכם.
משכו מצד לצד.
אם המושב זז יותר מ 2.5 -ס"מ נסו למשוך ולהדק את החגורה,
נסו להתקין שוב את מושב הבטיחות ,נסו להתקין במקום אחר.

 .6הדקו את רצועת העגינה
משכו חזק בגב המושב ומשכו את רצועת העגינה כדי למתוח
אותה.
הסירו את תופסן הנעילה כאשר אינכם משתמשים בחגורת
הבטיחות עם מושב הבטיחות.
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פתרון תקלות
 .1איתור תחנת בדיקה לבטיחות ילדים להכשרה מעשית בשימוש במושב הבטיחות שלכם.
היכנסו לתחנה באזורכם או היכנסו לאתר  http://www.egst.co.ilכדי למצוא את התחנה
הקרובה ביותר אליכם.
 .2אם אבזם מושב הבטיחות או ידית השחרור נדבקת ואינכם יכולים להדק את הרצועות
מספיק מסביב לילד :אל תשמנו את האבזם .בדקו מסביב לידית ולהתקן לשאריות מזון,
משקאות דביקים ,אבק ,עלים וכו' .נקו בעזרת מים חמים ו/או הסירו את השאריות בעזרת
פינצטה .אם אינכם יכולים להשתמש באבזם כדי לכוון והוא נשאר הדוק ונעול ,אל תשתמשו
במושב הבטיחות.
 .3אם הרצועות של מושב הבטיחות מסתובבות :ישרו את הרצועות בכל פעם שתושיבו את
ילדכם במושב הבטיחות כדי למנוע סיבוב שלהן .נעלו את האבזם והדקו את הרצועות כדי שיהיו
מוכנות לשימוש הבא.

מידע לגבי קבוצת Dorel Juvenile Group
תודה שבחרתם במושב הבטיחות הזה .משפחת  DJGמחויבת ליצירת מושבי בטיחות בנוחות
מרבית הקיימת היום.
זכרו ,כהורים אתם המורים והדוגמה הראשונה של ילדכם .אם תמיד תחגרו את חגורת הבטיחות
שלכם ,ילדכם יחשוב שזה הדבר הטבעי לעשות .הפכו זאת לחוק ואל תזיזו את הרכב עד שכולם
חגורים ,ללא יוצא מן הכלל.
לא ניתן לנבא אם שימוש במושב בטיחות ימנע פגיעה או מוות בהתרסקות מסוימת .עם זאת,
בשילוב עם נהיגה זהירה ,שימוש הולם במושב בטיחות ברכב יכול להוריד את הסכנה לפגיעה או
למוות במרבית ההתנגשויות.
בטיחות ילדכם שווה את הזמן שיידרש לכם לקרוא ולעקוב אחר ההוראות האלה .לאחר הקריאה,
אם יש לכם עדיין שאלות או דאגות כלשהן לגבי השימוש במושב הבטיחות ,צרו קשר עם מחלקת
שירות הלקוחות שלנו.
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ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺃﺟﺯﺍء ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ  4 ....ﺃﻋﺩ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻟﺗﻧﺎﺳﺏ ﻁﻔﻠﻙ 6 . .ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻣﻘﻌﺩ ﻁﻔﻠﻙ 6 .ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﻛﺗﻑ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ 7 .ﺍﺟﻠﺱ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ 8 .ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ
ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ 9 .ﺗﺧﺯﻳﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺣﺯﺍﻡ  10ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺣﺷﻭ ﻣﻘﻌﺩ ﻟﻠﺗﻧﻅﻳﻑ  11ﺗﺭﻛﻳﺏ ﻧﻅﺎﻡ ﺣﺯﺍﻡ  12ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺎﺕ  13ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ
 15ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺎﺭﺗﻙ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﺑﻳﻥ ﻻﺗﺵ  /ﺇﺻﻭﻓﻳﻛﺱ ﻭﺃﺣﺯﻣﺔ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ  16ﻓﻬﻡ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ  17ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺍﺕ  18ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ
ﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﻣﻊ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺳﻔﺭ )ﻣﻊ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ( 19
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺭﺳﻰ  19ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻣﻊ ﻻﺗﺵ  /ﺇﺻﻭﻓﻳﻛﺱ 20
ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻣﻊ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ
 24ﺟﻠﺳﺔ ﻣﻌﺯﺯﺓ
 25ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺧﺻﺭ ﻭﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﻛﺗﻑ .ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ
 26ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭﺳﺎﺩﺓ ﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺍﺳﺗﻛﺷﺎﻑ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 28 .ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ29

ﺃﺟﺯﺍء ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ
ﻧﻅﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﺎﻡ
ﻣﺳﺎﺭ ﻟﻭﺿﻊ ﺍﺃﻟﺣﺯﻣﺔ ﺍﺃﻟﻣﺎﻣﻳﺔ ﺍﻣﻠﺭﻛﺑﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺭﺓ  Bﺃﺧﺎﺩﻳﺩ ﺍﻟﻛﺗﻑ ﺍﻟﻛﺗﻔﻳﺔ
 Cﻣﺳﻧﺩ ﺍﻟﺫﺭﺍﻉ )ﻣﻊ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻛﺄﺱ(
 Dﺍﻷﺧﺎﺩﻳﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﺯﺍﻡ
 Eﺣﺯﺍﻡ ﺍﻻﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺭﺍﻓﻌﺔ
 Fﺣﺯﺍﻡ ﻟﺿﺑﻁ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ
ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻛﺄﺱ ) Gﺻﻔﺣﺔ (13
 Hﻣﺯﻻﺝ ﺳﺗﺭﻳﺑﺱ )ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ (16
ﻧﻅﺎﻡ ﺣﺯﺍﻡ
ﺃﻧﺎ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ
 Jﻣﻘﻁﻊ ﺍﻟﺛﺩﻱ
 Kﺑﺎﻛﻝ ﺗﺎﺏ
 Lﻣﺷﺑﻙ
 Mﺣﺯﺍﻡ ﻣﺷﺑﻙ
ﻣﻧﻅﺭ ﺟﺎﻧﺑﻲ
ﻣﺳﺎﺭ ﻟﻭﺿﻊ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﺃﻟﻣﺎﻥ ﺍﻟﻘﻁﺭﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺭﺓ  Bﺍﺭﺑﻁ ﺍﻟﻣﻘﻁﻊ ﺑﺷﺭﻳﻁ ﻣﺯﻻﺝ ﺃﻟﻐﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ  Cﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻛﺄﺱ
 Dﻣﻘﻌﺩ ﻟﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ  Eﺍﻟﺟﺳﻡ )ﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ(
ﻣﻧﻅﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻠﻑ
 Fﺭﺑﻁ ﻣﺷﺑﻙ ﺍﻟﺣﺑﻝ ﻟﻠﺗﺧﺯﻳﻥ
ﺣﺑﻝ ) Gﺻﻔﺣﺔ  H (19ﻣﻛﺎﻥ ﻟﺗﺧﺯﻳﻥ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ
ﺃﻧﺎ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻟﻭﺣﺔ
ﻗﻡ ﺑﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﻁﻔﻠﻙ
 .1ﺍﻻﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ  -ﺍﺿﻐﻁ ﺃﺳﻔﻝ ﺫﺭﺍﻉ ﺍﻻﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺣﺯﺍﻡ )ﺗﺣﺕ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺷﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺑﻬﺔ(
ﻣﻘﻌﺩ( ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻛﻧﺕ
ﺳﺣﺏ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ
ﺷﺭﺍﺋﻁ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ.
 .2ﺗﺧﻔﻳﻑ ﻣﺷﺑﻙ  -ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺭ ﺍﻷﺣﻣﺭ .ﺍﺳﺣﺏ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﺑﻭﻳﺏ ﺍﻟﻣﺷﺑﻙ.
ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﮐﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﺷﺑﻙ ﻭﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﻁﻔﻠﻙ.
ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻭﺍﺟﻪ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺳﻔﺭ
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﻛﺗﻑ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻛﺗﻑ ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻠﻳﻼ ﻣﻧﻬﻡ.
ﺍﺣﺭﺹ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺃﺧﺎﺩﻳﺩ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﻛﺗﻑ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺗﺎﻑ ﻁﻔﻠﻙ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﻔﻌﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟﺩﺍ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻛﺗﺎﻑ ﻁﻔﻠﻙ ﻭﻁﻔﻠﻙ ﻳﺯﻥ  18ﻛﺟﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻭﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻣﺭﻩ ﻋﻥ  4ﺳﻧﻭﺍﺕ ،ﻓﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻙ
ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻟﻳﻛﻭﻥ ﻣﻌﺯﺯﺍ.
ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﺳﺎﺭ ،ﺍﻗﺭﺃ ﺻﻔﺣﺔ .7
ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻟﻠﺩﺍﻋﻡ ،ﺍﻗﺭﺃ ﺻﻔﺣﺔ .10-9
ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺟﻠﻭﺱ
 .3ﻓﻙ ﻣﺷﺑﻙ ﺍﻟﺻﺩﺭ  -ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ﺍﻻﻓﺭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻁﻊ ﺍﻟﺻﺩﺭ ﻭﻓﺻﻝ ﺑﻳﻥ ﺟﺯﺃﻳﻥ.
 .4ﺿﻊ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﺿﻊ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﻟﻸﺷﺭﻁﺔ.
ﺳﻭﻑ ﻳﺗﺭﺍﺟﻊ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭﻅﻬﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ.
ﺍﻧﻅﺭ ﺻﻔﺣﺔ  6ﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﻣﻳﻊ.
ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﻛﺗﻑ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ
 2.ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ  2.ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺃﺫﺭﻉ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺗﻣﺎﻣﺎ ،ﺛﻡ ﺣﺭﺭ ﺫﺭﺍﻉ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ )ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺣﺷﻭ ،ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻡ( ﻭﺳﺣﺏ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﻓﻲ
ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ....
 3ﻣﺳﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺣﺩ .3 .ﺍﺳﺣﺏ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ
 .4ﺍﻣﺳﺢ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﻟﻛﺗﻑ ﻟﺗﻧﺎﺳﺏ ﺍﻟﻁﻔﻝ
 .5ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺯﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﻟﻭﺣﺔ ﺗﻘﺳﻳﻡ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ.

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﻳﻁﻳﺔ ﻟﻸﺷﺭﻁﺔ ﻣﻭﺟﻬﺔ ﻧﺣﻭﻙ.
ﻻ ﺗﺩﻭﺭ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ.
ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﻠﻘﺎﺕ ﻣﻌﻘﺩﺓ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻲ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﺗﻘﺳﻳﻡ.
ﺗﺣﺫﻳﺭ :ﻳﺟﺏ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ .ﻳﺟﺏ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺗﺣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻳﺔ ﻣﻊ ﻧﻣﻭ ﻁﻔﻠﻙ.
ﺍﻝ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﺃﻟﻣﺎﻥ ﻋﻧﺩ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﺃﻟﻌﻠﻰ ﺇﺫﺍ ﻣﺭﺕ ﺃﺫﻥ ﻁﻔﻠﻙ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺳﻧﺩ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻭﺿﻊ ﻟﻪ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﺗﺑﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﻗﺩ ﺗﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺧﻁﻳﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ.
 .1ﺿﻊ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ
ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺍﻟﺧﻠﻔﻲ ﻭﺍﻟﺧﻠﻑ ﺑﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ.
ﺿﻊ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺃﻋﻼﻩ
ﺇﻟﻰ ﻛﺗﻔﻲ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺧﺫﻳﻪ.
 .4ﺗﺷﺩﻳﺩ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺳﺣﺏ ﺣﺯﺍﻡ ﻟﺿﺑﻁ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﻟﺗﺷﺩﻳﺩ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺑﺣﺯﻡ.
 .2ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﻣﺷﺑﻙ ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺳﻧﺔ ﺍﻹﺑﺯﻳﻡ ﻓﻲ ﻣﺷﺑﻙ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﻣﻊ ﻧﻘﺭﺓ .ﺍﺳﺣﺏ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻹﺑﺯﻳﻡ ﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﻣﺷﺑﻙ.
 .3ﺃﻏﻠﻖ ﻣﺷﺑﻙ ﺍﻟﺻﺩﺭ ﺃﺩﺧﻝ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﻳﻣﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﻁﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﻳﺳﺭ ﻭﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﺟﺯﺃﻳﻥ ﻣﻌﺎ.
 .5ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﻘﻁﻊ ﺍﻟﺻﺩﺭ
ﺳﻭﻑ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﻁﻊ ﺍﻟﺻﺩﺭ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻﻑ ﺍﻟﺻﺩﺭ )ﻋﻧﺩ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻹﺑﻁ( ﻭﺑﻌﻳﺩﺍ ﻋﻥ ﻋﻧﻖ ﺍﻟﻁﻔﻝ
 .6ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺿﻳﻖ ﺍﻟﺷﺭﻳﻁ
ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﻛﺗﻑ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻋﻣﻭﺩﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﺑﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺑﻬﺎﻡ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ.
ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺎﺑﻌﻙ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ،ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﻫﻲ ﺿﻳﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻛﻔﺎﻳﺔ.
ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻧﺗﺯﺍﻉ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ،ﻭﺗﺷﺩﻳﺩ ﺃﻛﺛﺭ.
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺿﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻁﺭﻳﻖ
ﺗﺣﺫﻳﺭ :ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﺷﺩ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺑﺷﮑﻝ ﺻﺣﻳﺢ ،ﻳﻣﮑﻧﻙ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﻠﻁﻔﻝ ﺑﺎﻟﺧﺭﻭﺝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺩﻭﺙ ﺗﺻﺎﺩﻡ ﺃﻭ ﺗﻭﻗﻑ ﻣﻔﺎﺟﺊ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺑﺏ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ
ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ.
ﻻ ﻳﺧﻁﺊ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﻁﻔﻠﻙ.
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻧﺎﺳﺏ ﺍﻟﻣﺳﺎﺭﺍﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﻣﺳﺎﻓﺎﺕ .ﻳﺟﺏ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻁ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻭﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﺿﻔﺎﺿﺔ .ﻭﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻔﺗﺭﺽ ﺃﻥ ﻳﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺩ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺃﻭ
ﻳﺩﻓﻊ ﺟﺳﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻏﻳﺭ ﻁﺑﻳﻌﻲ.
ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ:
 .1ﻗﻡ ﺑﻔﻙ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ.
 .2ﺍﻓﺗﺢ ﻣﺷﺑﻙ.
 .3ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻣﻘﻁﻊ ﺍﻟﺻﺩﺭ.
 .4ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ.
ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻧﻅﺎﻡ ﺣﺯﺍﻡ ﻓﻘﻁ ﻟﺗﻧﻅﻳﻑ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺷﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻐﻔﻝ.
 .3ﺍﺳﺣﺏ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﻣﻥ ﺃﺧﺎﺩﻳﺩ ﺍﻟﻛﺗﻑ
 .2ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺣﻠﻘﺎﺕ ﻣﻥ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﺧﺎﺋﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻬﺭ
 .1ﻗﻡ ﺑﻔﻙ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ
ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ )ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻧﺟﻳﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ( ﻋﻧﺩ ﺳﺣﺏ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻭﺿﻳﺢ.
 6.ﺍﺳﺣﺏ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ  5.ﺃﺯﻝ ﺍﻟﻣﺷﺑﻙ ﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﺟﺯﺃﻳﻥ 4 .ﺃﺯﻝ ﻣﺷﺑﻙ ﺍﻟﺻﺩﺭ
 .9ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ،ﻭﺳﺣﺏ ﻣﺷﺑﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ  .8ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺣﺎﻣﻝ ﻣﻌﺩﻧﻲ ،ﻭﺩﻓﻊ ﻋﻧﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻭﺳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ  .7ﺑﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺣﺩﺩ ﻣﻭﻗﻊ
ﻣﺷﺑﻙ ﻣﻌﺩﻧﻲ ﻋﻘﺩ ﺃﺳﻔﻝ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ.
ﻟﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﺭﺍﺕ ﻟﻣﻘﻌﺩ ﻣﻌﺯﺯ ،ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ .10
 .1ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ ﺍﻟﺳﻔﻠﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺷﺎﺕ
 .4ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ،ﺿﻊ ﺍﻟﻣﻌﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺳﻡ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ
 7.ﺃﺩﺧﻝ ﻣﻘﻁﻊ ﺍﻟﺻﺩﺭ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ
ﻟﻠﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﺍﻟﺩﺍﻋﻡ
 .2ﺃﺩﺭ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻭﺣﺩﺩ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﻌﺩﻥ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﺷﺑﻙ ﻓﻲ ﺃﺳﻔﻝ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ
 .5ﻟﻔﺔ ﺣﺯﺍﻡ
 .8ﺍﺳﺗﺑﺩﻝ ﺍﻟﺣﺷﻭ
 .3ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﻘﻁﻊ ﻣﻌﺩﻧﻲ ﻣﻥ ﻣﺷﺑﻙ ﺣﺗﻰ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺣﺔ.

ﺳﻳﻌﻠﻖ ﺍﻟﻣﺷﺑﻙ ﺗﺣﺕ ﺟﺳﻡ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ.
 .6ﺃﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺭﻳﻁ ﺍﻟﻣﺩﺭﻓﻝ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ
ﻣﺳﺎﺭﺍﺕ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ
ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ .ﺻﻔﺣﺔ .9
ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻟﻭﺣﺔ ﺗﻘﺳﻳﻡ
ﺍﺳﺣﺏ ﺍﻟﺷﺭﻳﻁ ﻟﺿﺑﻁ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺟﺎﻫﻙ ﺑﺣﻳﺙ ﺗﻌﻠﻖ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﺧﺎﺋﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﺳﻡ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ.
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺣﺷﻭ ﻣﻘﻌﺩ ﻟﻠﺗﻧﻅﻳﻑ
ﻻ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻧﻅﺎﻡ ﺣﺯﺍﻡ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺣﺷﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺑﻼﺳﺗﻳﻛﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ.
ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ،ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ .9
 .2ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺗﻧﺟﻳﺩ
 .1ﻗﻡ ﺑﻔﻙ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ،ﺍﺳﺣﺏ ﺍﻟﺣﺷﻭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﺭﻥ ﻣﻥ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺑﻭﻳﺏ ﺍﻟﺳﻔﻠﻰ ﺛﻡ ﺃﺯﻟﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺧﻠﻔﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ
ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ
ﺗﺣﺫﻳﺭ :ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻭﺳﺎﺩﺓ ﻣﻘﻌﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺷﻭ .ﺇﺫﺍ ﻗﻣﺕ ﺑﺫﻟﻙ ،ﻗﺩ ﺗﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺷﺩﻳﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ.
ﺗﻧﻅﻳﻑ ﺍﻟﺗﻧﺟﻳﺩ
ﻳﻐﺳﻝ ﻓﻘﻁ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﺟﺯﺍء ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺷﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻟﻁﻳﻑ ﺃﻭ ﻏﺳﻝ ﺍﻟﻳﺩ .ﻓﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﺳﻥ ﻟﺗﺟﻔﻳﻑ ﺍﻟﺗﻧﺟﻳﺩ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﻣﻅﻠﻝ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺟﻔﻑ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺭﺍﺭﺓ
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻣﺩﺓ  12-10ﺩﻗﻳﻘﺔ .ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻓﻭﺭﺍ ﻣﻥ ﻣﺟﻔﻑ.
ﺗﻧﻅﻳﻑ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ
ﺍﻟﺑﻘﻊ ﻧﻅﻳﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺎء ﻭﺍﻟﺻﺎﺑﻭﻥ ﻭ ﻗﻁﻌﺔ ﻗﻣﺎﺵ ﻣﺑﻠﻠﺔ.
ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺷﺎﺕ
ﻣﻥ ﺃﺳﻔﻝ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ،ﺣﺭﻙ ﺍﻟﺣﺷﻭ ﻋﻠﻰ ﺟﺳﻡ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ .ﺍﺳﺣﺏ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﺿﺑﻁ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﻧﺟﻳﺩ .ﺍﻟﺗﻔﺎﻑ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ .ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺟﻣﻳﻊ
ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻣﺭﻧﺔ.
ﻗﻡ ﺑﺗﺭﮐﻳﺏ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ ،ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ .12
ﺗﺛﺑﻳﺕ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﺭﺍﺕ
 .2ﺍﺳﺣﺏ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﻌﺩﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﻧﺟﻳﺩ ﻭﺍﻟﺟﺳﻡ
 .1ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﻘﻁﻊ ﻣﻌﺩﻧﻲ ﻣﻥ ﻣﺷﺑﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺣﺔ
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﺑﻙ.
 .3ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﻣﺷﺑﻙ
ﺳﺣﺏ ﻣﺷﺑﻙ ﺻﻌﻭﺩﺍ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻧﻪ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﻭ ﻣﺷﺑﻙ ﻟﻥ ﺳﺣﺏ.
 .5ﺍﺳﺣﺏ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻁ ﺃﻣﺎﻡ ﺷﺭﻳﻁ ﺍﻟﺿﺑﻁ .ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺣﺔ ﺣﺯﺍﻡ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .4 .ﺧﻳﻁ ﺍﻟﺷﺭﻳﻁ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺎﺕ ﻣﺧﻳﻁ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﺷﺑﻙ
ﻧﻔﺱ ﺃﺳﻔﻝ
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺣﺯﺍﻡ ﺃﺧﺩﻭﺩ.
 .6ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﻁﻭﻝ ﺣﻭﺍﻑ ﻣﺧﻳﻁ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ
 .8ﺣﺭﻙ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﻓﺗﺣﺔ ﺍﻟﻛﺗﻑ ﺍﻟﻳﻣﻧﻰ ﻟﻁﻔﻠﻙ ،ﺍﻧﻅﺭ ﺻﻔﺣﺔ  .7 .7ﺭﺑﻁ ﻣﺷﺑﻙ ﻭﺍﻟﺻﺩﺭ ﺍﻧﺗﺯﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ
ﺍﻟﺗﺣﺭﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺧﻠﻔﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺷﺑﻙ ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺻﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ.
 .9ﺃﺭﻓﻖ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﺧﺎﺋﻥ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺣﻭﺍﻑ ﻣﺧﻳﻁ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻙ.
ﻻ ﺗﺩﻭﺭ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ.
 .9ﺃﺭﻓﻖ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﺧﺎﺋﻥ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺣﻭﺍﻑ ﻣﺧﻳﻁ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻙ.
ﻻ ﺗﺩﻭﺭ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ.
ﺗﺣﺫﻳﺭ :ﻳﺟﺏ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ.
ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﻻ ﺗﺗﺑﻊ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻗﺩ ﺗﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺧﻁﻳﺭﺓ ﺃﻭ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻣﻭﺕ.
ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ ﺍﻟﺟﺎﻧﺑﻳﻥ ﻣﻥ ﻟﻭﺣﺔ ﺗﻘﺳﻳﻡ ،ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ.

ﺍﻛﺳﺳﻭﺍﺭﺍﺕ
ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻛﺄﺱ
ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻛﺄﺱ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﻛﻝ ﻣﺳﻧﺩ .ﻳﻐﺳﻝ ﻓﻲ ﻏﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺻﺣﻭﻥ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ.
ﻟﺗﻭﺻﻳﻝ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ:
ﺍﺩﻓﻊ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺳﻧﺩ ﺍﻟﺫﺭﺍﻉ ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻡ ﺳﻣﺎﻉ ﻧﻘﺭﺓ.
ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ:
 .1ﺣﺩﺩ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺑﻭﻳﺏ ﻋﻘﺩ ﻛﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺧﻠﻔﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻘﻳﺑﺔ
 .3ﺍﺩﻓﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺑﻭﻳﺏ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺑﻭﻳﺏ ﺟﺎﻧﺑﺎ
ﻛﻧﺕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ ﻓﻲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺗﺻﻝ
 .3ﺍﺩﻓﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺑﻭﻳﺏ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺑﻭﻳﺏ ﺟﺎﻧﺑﺎ
ﻛﻧﺕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ ﻓﻲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺗﺻﻝ
ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ
ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻁﻔﻠﻙ ﻳﺯﻥ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ  13.6ﻭ  45.4ﻛﺟﻡ ﻭ  81.3ﺳﻡ ﺇﻟﻰ  132.1ﺳﻡ.
ﺍﻝ ﺗﻘﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻁﻔﻠﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ.
ﺍﻝ ﺗﺗﺭﻙ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻣﻁﻠﻘﺎ.
ﺇﺫﺍ ﻭﺿﻌﺕ ﻁﻔﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﺳﺎﺧﻥ ،ﻓﻳﻣﻛﻧﻙ ﺃﻥ ﺗﺳﺑﺏ ﺣﺭﻭﻗﺎ.
ﺍﻝ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﻘﻌﺩ ﺍﺃﻟﻣﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﺟﺯﺍءﻩ ﺗﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻔﻘﻭﺩﺓ.
ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﻗﻁﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻠﻔﻬﺎ.
ﻻ ﺗﺳﺗﺑﺩﻝ ﺃﺟﺯﺍء ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻭﻻ ﺗﺣﺎﻭﻝ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺑﺄﻱ ﺷﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ.
ﻻ ﺗﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺎﺯﻳﻡ ﻭﺍﻟﺩﺑﺎﺑﻳﺱ.
ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﻠﺣﻖ ﻣﻘﻌﺩ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺑﺧﻼﻑ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﻓﺭﻫﺎ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺩﻭﺭﻳﻝ ﺟﻭﻓﻳﻧﻳﻝ.
ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺃﺑﺩﺍ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﻟﻠﻌﺏ ﻣﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ :ﺍﻧﻬﺎ ﻟﻳﺳﺕ ﻟﻌﺑﺔ.
ﻻ ﺗﺯﻝ ﺃﻭ ﺗﺯﻳﻝ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﺫﻳﺭ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻠﺻﻘﺎﺕ ﻋﻠﯽ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ.
ﺍﻗﺭﺃ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺣﺫﻳﺭﺍﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺻﻧﻳﻊ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ .ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺑﻌﺩ  12ﺳﻧﺔ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺻﻧﻊ.
ﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺔ
ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺷﺑﻙ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ .ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺑﺈﺣﻛﺎﻡ ﻭﺇﻗﻔﺎﻟﻬ ﻓﻲ ﻣﮑﺎﻧﻬ.
ﻳﺟﺏ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﺣﺗﻰ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﻳﺩ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺣﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﺗﻭﻗﻑ ﻣﻔﺎﺟﺊ ،ﻗﺩ ﻳﺗﺳﺑﺏ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺭﺑﻭﻁ ﻓﻲ
ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺭﻛﺎﺏ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ.
ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﻘﻌﺩ ﺣﺎﺩﺙ .ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺩ ﺟﺩﻳﺩ.
ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺭﺓ
ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺩﻓﺗﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﺩ ﺍﻟﻬﻭﺍﺋﻳﺔ  /ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ.
ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺍﺟﻪ ﺟﺎﻧﺑﻲ ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﻠﻑ.
ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﺳﻧﺩ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﻋﺩ ﺍﻷﻣﺎﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ  /ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ،ﺇﻥ ﺃﻣﻛﻥ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺭﻛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺩ ﺧﻠﻔﻲ ،ﺍﻗﺭﺃ ﺩﻓﺗﺭ ﺳﻳﺎﺭﺗﻙ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﻣﺗﺄﻛﺩﺍ ﻣﻥ ﻣﻛﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺭﺗﻙ ،ﺍﺳﺗﺷﺭ ﺩﻓﺗﺭ ﺳﻳﺎﺭﺗﻙ ،ﺃﻭ ﺍﺗﺻﻝ ﺑﻘﺳﻡ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝء ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻳﻝ ﺟﻭﻓﻳﻧﻳﻝ ﻏﺭﻭﺏ ،ﺃﻭ ﻗﻡ
ﺑﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﺣﻁﺔ ﺳﺎﻟﻣﺔ ﺍﺃﻟﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ .ﺍﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ  http://www.egst.co.ilﻟﻠﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﻣﺣﻁﺔ.
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺃﻛﺛﺭ ﺃﻣﺎﻧﺎ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﺄﻣﻳﻧﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﺧﻠﻔﻲ ،ﻭﻟﻳﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﺧﻠﻔﻲ
ﺃﻛﺛﺭ ﺃﻣﺎﻧﺎ ﺇﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ،ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻳﻙ ﻭﺳﺎﺋﺩ ﻫﻭﺍﺋﻳﺔ ،ﻭﺳﺎﺋﺩ ﻫﻭﺍﺋﻳﺔ ﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻟﺩﻳﻙ ﻭﺳﺎﺋﺩ ﻫﻭﺍﺋﻳﺔ.
ﻟﻣﻧﻊ ﺍﻟﺣﺭﻭﻕ ﺍﻟﺷﺩﻳﺩﺓ ﻟﻁﻔﻠﻙ ،ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 .1ﻗﻡ ﺑﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻝ ﺃﻭ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺍﻝ ﺗﺅﺛﺭ ﺍﻟﺷﻣﺱ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ.
 .2ﻏﻁﺎء ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻣﻊ ﻭﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺑﻁﺎﻧﻳﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﻗﻳﺩ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ.
 .3ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻟﻳﺱ ﺩﺍﻓﺋﺎ ﻗﺑﻝ ﻭﺿﻊ ﻁﻔﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ.
ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺟﻳﺩ ﺳﻳﺎﺭﺗﻙ ﺑﺄﻣﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻠﻑ ،ﺍﻧﺗﺷﺭ ﻣﻧﺷﻔﺔ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻭﺧﻠﻔﻪ.
ﺗﻌﺭﻑ ﺳﻳﺎﺭﺗﻙ
ﻗﺩ ﻳﺧﺗﻠﻑ ﺗﻛﻭﻳﻧﻙ ﺍﺧﺗﻼﻓﺎ ﺟﻭﻫﺭﻳﺎ ﻋﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ .ﻳﺟﺏ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﺟﺯﺍء ﻭﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ
ﻣﻭﺍﻗﻌﻬﺎ.

ﺗﻳﺛﻳﺭ ﻓﺗﺣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍء ﺍﻟﻭﺳﺎﺩﺍﺕ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﻭﺽ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ،ﺍﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ
ﻻﺗﺵ  /ﺇﺻﻭﻓﻳﻛﺱ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ
ﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﻌﺩ ﺃﺿﻌﺎﻑ .ﺍﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ
ﻣﺭﻛﺑﺔ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ.
ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﺑﻳﻥ ﻻﺗﺵ  /ﺇﺻﻭﻓﻳﻛﺱ ﻭﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ
ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺔ ﺇﺳﻭﻓﻳﻛﺱ ﻭﻟﻳﺱ ﻻﺗﺵ.
ﻻﺗﺵ ﻫﻭ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻭ ﺇﺳﻭﻓﻳﻛﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ.
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻛﺗﻳﺏ ﺳﻭﻑ ﻧﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﺻﻁﻠﺢ "ﻻﺗﺵ" ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻳﺿﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﻭﻓﻳﻛﺱ.
ﻻﺗﺵ  /ﻧﻅﺎﻡ ﺇﺻﻭﻓﻳﻛﺱ
ﻻﺗﺵ ﻫﻭ ﺍﺧﺗﺻﺎﺭ ﻻﻟﻣﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺳﻔﻠﻰ ﻭ ﺍﻟﺣﺑﺎﻝ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ .ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺟﻬﻳﺯ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻗﺑﻝ ﻋﺎﻡ  2002ﺑﻧﻅﺎﻡ
LATCH.
ﻳﺗﻳﺢ ﻧﻅﺎﻡ ﻻﺗﺵ  /ﺇﺻﻭﻓﻳﻛﺱ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻘﺎﻋﺩ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
ﻟﻠﻣﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ،ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﺟﻬﺯﺓ ﻧﻘﺎﻁ ﻟﺭﺳﻭ ﺍﻟﺳﻔﻥ.
ﻳﺭﺟﯽ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﯽ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻲ ﻟﻧﻅﺎﻡ ﻻﺗﺵ  /ﺇﺻﻭﻓﻳﻛﺱ.
ﻋﻧﺩ ﺗﺭﮐﻳﺏ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺑﺄﺣﺯﻣﺔ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬ ﮐﻣﻘﻌﺩ ﻣﻌﺯﺯﺓ ،ﻳﺟﺏ ﺗﺧﺯﻳﻥ ﺧﻁﺎﻓﺎﺕ ﻻﺗﺵ ﻭﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺑﺷﮑﻝ ﺻﺣﻳﺢ.
ﻻﺗﺵ  /ﺇﺳﻭﻓﻳﻛﺱ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ ﺣﺭﻙ ﻗﻔﺹ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺛﻡ ﻗﻡ ﺑﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻟﺳﻧﺎﻧﻳﺭ ﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ.
ﺳﺣﺏ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺿﻔﺎﺿﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺎﺳﺏ ﺿﻳﻖ.
ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﻻﺗﺵ  /ﺇﺻﻭﻓﻳﻛﺱ ﻏﻳﺭ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺭﺗﻙ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻁﻔﻠﻙ ﻳﺯﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  22.6ﻛﺟﻡ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻙ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺣﺯﺍﻡ ﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻟﺗﺛﺑﻳﺕ
ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ.
ﻫﻧﺎﻙ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺎﺳﺏ ﻓﻲ ﻣﻘﻌﺩ ﺃﻭ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ .ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺩﻓﺗﺭ ﺳﻳﺎﺭﺗﻙ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻣﺣﺩﺩﺓ.
ﺗﺣﺫﻳﺭ :ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﺑﺷﮑﻝ ﺻﺣﻳﺢ ،ﻓﺈﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﻻﺗﺵ  /ﺇﺻﻭﻓﻳﻛﺱ ﻭﺃﺣﺯﻣﺔ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﮐﺑﺔ ﺁﻣﻧﺎﻥ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ .ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻧﻅﺎﻡ ﻻﺗﺵ  /ﺇﺻﻭﻓﻳﻛﺱ
ﻭﺣﺯﺍﻡ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﮐﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ.
ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ
ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﻣﻘﻌﺩﻙ .ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺳﻔﺭ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻣﺿﻣﻭﻧﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ،ﺍﺗﺑﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻙ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﻌﺩ.
 .1ﺍﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻟﺳﻳﺎﺭﺗﻙ .ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﻣﻭﺛﻭﻗﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
 .2ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻘﻌﺩ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻣﺗﺩ ﺣﺯﺍﻡ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ .ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺫﻟﻙ ﺑﻁﺭﻳﻘﺗﻳﻥ:
 ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺿﺑﻁ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﺃﻟﻣﺎﻥ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺣﺯﺍﻡ ﻣﺷﺑﻙ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ .3ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺿﺑﻁ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ.
ﺍﻟﻔﺭﺍﻣﻝ ﺗﺳﺣﺏ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭ ﺃﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ ﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺭﻛﺎﺏ .ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ .ﺍﻗﺭﺃ ﻋﻥ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ.
ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺗﻭﻗﻑ
• ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻭﻳﻝ
ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ .ﻳﺟﺏ ﻭﺿﻊ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﺃﻟﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﻔﻝ ﺍﻟﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ.
ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﺅﻣﻥ :ﺍﺳﺣﺏ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻁﻭﻻ ﺑﺭﻓﻖ ،ﺍﻓﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻘﺑﺽ ﻟﻠﺳﻣﺎﺡ ﻟﻪ ﺑﺈﺭﺟﺎﻉ ﻋﺩﺓ ﺑﻭﺻﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺧﻝ .ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻌﻭﺩ ،ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺃﻥ ﺗﺳﻣﻊ ﺻﻭﺗﺎ .ﺍﺳﺣﺏ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ ﺑﻠﻁﻑ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻧﻪ ﻣﻐﻠﻖ .ﻟﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺣﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺅﻣﻧﺎ.
• ﺃﻟﺭ )ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻗﻔﻝ ﺿﺎﻡ( ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺅﻣﻧﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺳﺣﺏ ﺣﺯﺍﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﻭﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﺑﺿﻊ ﺑﻭﺻﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ .ﻳﺭﺟﻰ ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﻓﻲ
ﺃﻗﺳﺎﻡ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ.
• ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺿﺭﺭ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ )ﺇﻟﺭ(
ﻳﺗﻡ ﻗﻔﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﻛﺗﻑ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻛﺑﺢ ﺃﻭ ﺣﺎﺩﺙ ،ﻭﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻝ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ .ﻳﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺳﻳﺎﺭﺗﻙ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺯﺍﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺻﺭ ﻭﻛﺗﻑ ﺇﻟﺭ ،ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﻁﻊ ﻗﻔﻝ.
• ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﺑﻭﻳﺏ ﺍﻹﺑﺯﻳﻡ
ﺍﺣﺗﻔﻅ ﺑﻌﻼﻣﺔ ﺗﺑﺯﻳﻡ ﺍﻹﺑﺯﻳﻡ )ﺟﺯء ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺑﻙ( ﻭﺳﺣﺑﻪ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻟﻠﺧﺎﺭﺝ ،ﻓﻲ ﺧﻁ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻣﻊ ﺣﺯﺍﻡ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ .ﺇﺫﺍ ﻟﻡ
ﺗﻧﺯﻟﻖ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺑﻭﻳﺏ ﺍﻹﺑﺯﻳﻡ ﻷﻋﻠﻰ ﻭﻷﺳﻔﻝ ﺍﻟﺷﺭﻳﻁ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺑﻭﻳﺏ ﻣﻘﻔﻝ ﻣﻐﻠﻖ ﻭﻻ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻘﻁﻊ ﺗﺄﻣﻳﻥ.

ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ،ﻳﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﺭﻛﺑﺔ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺑﻭﻳﺏ ﺇﺑﺯﻳﻡ ﻳﻧﺯﻟﻖ ﺻﻌﻭﺩﺍ ﻭﻫﺑﻭﻁﺎ ﺣﺯﺍﻡ ،ﻭﺗﻡ ﺗﺟﻬﻳﺯ ﺳﻳﺎﺭﺗﻙ ﻣﻊ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺇﻟﺭ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻙ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻘﻁﻊ ﻗﻔﻝ ﻟﺗﺭﻛﻳﺏ
ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺳﻳﺎﺭﺗﻙ ﻣﺯﻭﺩﺓ ﺑﺄﺣﺯﻣﺔ ﻣﺯﺩﻭﺟﺔ ﺍﺍﻟﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺃﻣﺎﻥ ﺃﻟﺭ ،ﻓﻘﺩ ﺍﻝ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺷﺑﻙ ﺗﺄﻣﻳﻥ .ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ،
ﻳﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﺭﻛﺑﺔ.
ﺗﺣﺫﻳﺭ:
ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺃﺑﺩﺍ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻔﺦ ﺃﻭ ﺣﺯﺍﻡ ﺇﻟﺭ.
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺍﺕ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺁﻣﻥ ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺓ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻟﻳﺱ ﺁﻣﻧﺎ ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻛﻣﻘﻌﺩ ﻣﻌﺯﺯﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺓ ﻻ ﺗﻣﻠﻙ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﻟﻛﺗﻑ.
ﻗﻡ ﺑﺗﺭﮐﻳﺏ ﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺑﺎﻟﻘﺭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻟﺗﺟﻧﺏ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﺧﺻﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺓ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺟﺩﺍ ،ﺍﻁﻠﺏ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺿﻳﻔﺎﺕ ﻟﺗﻭﺳﻳﻊ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ.
ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻘﻁ ﻣﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺍﺟﻪ ﺍﻷﻣﺎﻡ .ﺍﺗﺻﻝ ﺑﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻁﻳﺭﺍﻥ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ.
ﻫﻧﺎﻙ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻁﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺭﻏﺑﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻫﻭ ﺃﻳﺿﺎ ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﻁﺎﺋﺭﺓ .ﻳﻘﻊ ﺗﺳﻣﻳﺔ ﺗﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ.
ﺗﺣﺫﻳﺭ :ﺍﺣﺗﻔﻅ ﺑﺄﺷﺭﻁﺔ ﻻﺗﺵ ﻭﺍﻹﺭﺳﺎء ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺓ.
ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﻁﻳﺭﺍﻥ
ﻟﻠﺗﺭﻛﻳﺏ ﻣﻊ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﻁﻳﺭﺍﻥ ،ﺍﺗﺑﻊ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ .22
ﺗﺣﺫﻳﺭﺍﺕ :ﻓﻲ ﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻁﻔﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻳﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻠﻭﺱ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﻣﺣﺭﻙ ﺍﻷﻗﺭﺍﺹ.
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻗﻔﺹ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ
ﻗﻡ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﺑﺗﻭﺻﻳﻝ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﺇﻟﺭﺳﺎء ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻭﺿﺑﻁﻪ ﻭﺗﺷﺩﻳﺩﻩ ﻋﻧﺩ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ .ﻳﺣﺳﻥ ﺍﻻﻟﺗﺣﺎﻡ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻭﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭﻩ ﻭﻳﻘﻠﻝ ﻣﻥ
ﺧﻁﺭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ.
ﺭﺑﻁ ﺭﺑﻁ ﻟﺭﺳﻭ ﺍﻟﺳﻔﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺳﺎﺓ ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺟﻠﻭﺱ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ .ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺩﻓﺗﺭ ﺳﻳﺎﺭﺗﻙ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺧﺗﺭﺗﻪ ﻣﺭﺳﺎﺓ ،ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻭﻗﻊ ﺁﺧﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺗﺎﺟﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻲ ﻣﺅﻫﻝ ﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻭﺍﺣﺩ .ﺍﻟﻣﺭﺳﺎﺓ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺣﺳﻥ
ﻛﺛﻳﺭﺍ ﻣﻥ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ.
ﻟﺿﺑﻁ ﻗﻔﺹ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ:
ﻟﺭﺑﻁ :ﺑﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﻣﻘﻌﺩ :ﺭﻓﻊ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﻣﻊ ﻻﺗﺵ ﺃﻭ ﺣﺯﺍﻡ ﻣﺷﺑﻙ ﻭﺩﻓﻌﻪ ﺿﺩ ﻫﻭﻙ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ،ﺩﻓﻊ ﻣﻘﻌﺩ ﻗﻔﺹ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ.
ﺳﻼﻣﺔ ﺃﺳﻔﻝ ﻭﺳﺣﺏ
ﺑﻠﻁﻑ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻻﻟﺗﺣﺎﻡ.
ﻟﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﺣﻭﺽ:
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﻗﻳﺩ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ،ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺣﺯﺍﻡ.
ﺗﺛﺑﻳﺕ ﻻﺗﺵ  /ﺇﺻﻭﻓﻳﻛﺱ ﻣﻊ
ﺗﺣﺫﻳﺭﺍﺕ :ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺣﺯﺍﻡ ﻻﺗﺵ ﻣﻊ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﺧﺻﺭ ﺃﻭ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﺧﺻﺭ  /ﺍﻟﻛﺗﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ.
ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺣﺯﺍﻡ ﻻﺗﺵ ﻗﺑﻝ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ .ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺛﺑﻳﺗﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﺁﻣﻥ.
ﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﺗﺛﺑﻳﺕ ﻗﺿﺑﺎﻥ ﻻﺗﺵ ﻋﻠﯽ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻘﺿﻳﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﮐﺑﺔ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﺗﺑﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ،ﻓﻘﺩ ﺗﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺧﻁﻳﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ.
ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺩﻟﻳﻝ ﺳﻳﺎﺭﺗﻙ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺣﺯﺍﻡ ﻻﺗﺵ ﻭﻣﻭﺍﻗﻊ ﻻﺗﺵ.
ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﺍﻟﻣﻧﺧﻔﺽ )ﻧﻅﺎﻡ ﻻﺗﺵ( ﻹﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻟﻁﻔﻝ ﻳﺯﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  22.6ﻛﺟﻡ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﺣﺯﻣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﺣﺯﺍﻡ
ﺍﻷﻣﺎﻥ.
ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻟﻠﺗﺛﺑﻳﺕ ﺇﺫﺍ ﮐﺎﻥ ﻁﻔﻠﻙ ﻳﺯﻥ ﺃﮐﺛﺭ ﻣﻥ  22.6ﮐﺟﻡ.

 .3ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﺧﻳﻭﻁ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ
LATCH
 .2ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﺃﻟﻣﺎﻥ.
ﻻﺗﺵ ﻣﻥ ﺗﺧﺯﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ
 .3ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﺧﻳﻭﻁ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ
LATCH

 .2ﻗﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﺃﻟﻣﺎﻥ.
ﻻﺗﺵ ﻣﻥ ﺗﺧﺯﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ
ﻻﺗﺵ ﻣﻘﻌﺩ ﻣﻘﻌﺩ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻣﻊ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻻ ﺗﺩﻭﺭ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ.
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺣﻭﻝ ﻻﺗﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺎﻧﺑﻳﻥ.
 6ﻗﻡ ﺑﺗﻭﺻﻳﻝ ﺣﺯﺍﻡ ﻻﺗﺵ ﺑﺎﻟﻣﺭﻛﺑﺔ
 .5ﺍﻓﺻﻝ ﻟﺭﺳﻭ ﺍﻟﺳﻔﻥ ﻫﻭﻙ
ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻟﻠﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺩﻗﻳﻖ ﻟﻠﺭﺑﻁ 4. .ﺿﻊ ﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻭﺍﺟﻬ ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻋﻠﯽ ﻣﺅﺧﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ
 .9ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﻣﻌﺩﻝ ﻟﻘﻁ  .8ﺗﺷﺩﻳﺩ ﺍﻻﻟﺗﺣﺎﻡ  .7ﺗﺷﺩﻳﺩ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ
ﺿﻊ ﻳﺩﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ.
ﺩﻓﻊ ﻷﺳﻔﻝ ﻭﺳﺣﺏ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺣﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ ﻟﺗﺷﺩﻳﺩ ﻋﻠﻳﻪ.
ﻋﻘﺩ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ ﻣﻊ ﻳﺩﻙ ﺿﻌﻳﻔﺔ.
ﺳﺣﺏ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺭ.
ﺇﺫﺍ ﺗﺣﺭﻙ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺑﺄﻛﺛﺭ ﻣﻥ  2.5ﺳﻡ ،ﻓﺟﺭﺏ ﺳﺣﺏ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ ﻭﺷﺩﻩ ،ﺣﺎﻭﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ،ﺃﻭ ﺣﺎﻭﻝ ﺗﺛﺑﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ ،ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺣﺯﺍﻡ
ﻻﺗﺵ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ.
ﺍﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻟﻠﺧﻠﻑ ﻭﺷﺩ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻹﺭﺳﺎء.
ﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﻻﺗﺵ ،ﻗﻡ ﺑﺈﺧﺭﺍﺝ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ.
ﺧﻔﺽ ﺍﻟﺗﻭﺗﺭ ﻣﻥ ﺣﺯﺍﻡ ﻻﺗﺵ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻔﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻣﻊ ﻣﺣﻭﻝ ﻻﺗﺵ .ﺛﻡ ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ﻣﺣﻭﻝ ﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ.
ﺣﺭﺭ ﺧﻁﺎﻑ ﻻﺗﺵ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺿﻳﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺿﻐﻁ ﻋﻠﯽ ﻣﻘﺑﺽ ﺍﻟﺯﻧﺑﺭﻙ ،ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺧﻁﺎﻑ ﺧﻠﻑ ﻣﺅﺧﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻭﺗﺩﻭﻳﺭﻫ .ﺛﻡ ﺍﺳﺣﺑﻪ ﻣﻥ ﻣﻘﻌﺩ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ.
ﺇﺑﻘﺎء ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﻻﺗﺵ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﻗﻳﺩ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ.
ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻣﻊ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ
ﺗﺣﺫﻳﺭ :ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻻﻟﺗﺣﺎﻡ ﺍﻟﺳﻔﻠﻲ )ﻧﻅﺎﻡ  (LATCHﺟﻧﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻧﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺗﺩﻭﺭ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺧﺻﺭ  /ﺍﻟﻛﺗﻑ ﻟﻠﺳﻳﺎﺭﺓ.
ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺣﺯﺍﻡ ﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺧﺯﻳﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻻﻟﺗﺣﺎﻡ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺣﻲ.
ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ .ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺛﺑﻳﺗﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﺁﻣﻥ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﺗﺑﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ،ﻓﻘﺩ ﺗﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺧﻁﻳﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ.

 .3ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﻌﺩ.
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
ﺍﻗﺭﺃ ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺔ  17ﻭﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻭﻉ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﺃﻟﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺭﺗﻙ ﻭﻛﻳﻔﻳﺔ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ .2 .ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ  .1ﺿﻊ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻭﻣﺣﺎﺫﺍﺓ
ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺧﻠﻔﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ
ﺭﺑﻁ ﻫﻭﻙ
ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺩﻓﺗﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻟﻠﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺩﻗﻳﻖ ﻟﻠﺭﺑﻁ.
 .5ﺗﺷﺩﻳﺩ ﺣﺯﺍﻡ  .5ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻣﺷﺑﻙ
 4.ﺣﺭﻙ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﺭﻛﺑﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻭﺍﺟﻬ ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ .ﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ.
ﺿﻊ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻓﻲ ﺣﺯﺍﻡ ﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ.
ﺿﻊ ﻳﺩﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ.
ﺩﻓﻊ ﻷﺳﻔﻝ ﻭﺳﺣﺏ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺭﺓ ﻣﻥ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﺧﺻﺭ ﻟﺗﺷﺩﻳﺩ.
 .7ﺗﺷﺩﻳﺩ ﺍﻻﻟﺗﺣﺎﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﺧﻠﻔﻲ ﻭﺗﺷﺩﻳﺩ ﻗﻔﺹ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ.
 .8ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺗﺷﺩﻳﺩ
ﻋﻘﺩ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ ﻣﻊ ﻳﺩﻙ ﺿﻌﻳﻔﺔ.
ﺳﺣﺏ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺭ.
ﺇﺫﺍ ﺗﺣﺭﻙ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﺑﺄﻛﺛﺭ ﻣﻥ  2.5ﺳﻡ ،ﻓﺟﺭﺏ ﺳﺣﺏ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ ﻭﺷﺩﻩ ،ﺣﺎﻭﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ،ﺃﻭ ﺣﺎﻭﻝ ﺗﺛﺑﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ ،ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺣﺯﺍﻡ
ﻻﺗﺵ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ.
 45.4-18.1ﻛﺟﻡ
 132.1-110.1ﺳﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ  4ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﺭ

ﻳﺟﺏ ﺗﺧﺯﻳﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ( ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﺻﻔﺣﺎﺕ ) 10-9ﻗﺑﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻘﻌﺩ ﻛﻣﻘﻌﺩ ﻣﻌﺯﺯ.
ﺗﺣﺫﻳﺭﺍﺕ :ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻛﻣﻘﻌﺩ ﻣﻌﺯﺯﺓ.
ﺍﻝ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﺩﺍﻋﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﺫﻧﻲ ﻁﻔﻠﻙ ﻓﻭﻕ ﻣﺳﻧﺩ ﺍﻟﺭﺃﺱ.
ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻘﻁ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﺧﺻﺭ ﻭﻛﺗﻑ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻋﻧﺩ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻁﻔﻠﻙ ﻓﻲ ﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﺩﺍﻋﻡ.
ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﺧﺻﺭ ﻓﻘﻁ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻛﻣﻘﻌﺩ ﻣﻌﺯﺯ.
ﺳﻳﻛﻭﻥ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﻣﺛﺑﺗﺎ ﻭﻣﺭﻳﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺩﺭ ﺍﻟﻁﻔﻝ .ﻻ ﺗﺿﻊ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﻛﺗﻑ ﺗﺣﺕ ﺫﺭﺍﻉ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺃﺑﺩﺍ.
ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺣﺯﺍﻡ ﻻﺗﺵ ﺃﻭ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﮐﻣﻘﻌﺩ ﺗﻘﻭﻳﺔ.
ﺗﺷﺩﻳﺩ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﻻﺗﺵ ﻭﺣﺯﺍﻡ ﺍﻹﺭﺳﺎء ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﺗﺑﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ،ﻓﻘﺩ ﺗﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺧﻁﻳﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ.
ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺧﺻﺭ ﻭﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﻛﺗﻑ
 .3ﺿﻊ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﺧﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔﻝ
ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﻭﺿﻊ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﺧﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺧﺫﻳﻥ ﺍﻟﻁﻔﻝ ،ﻭﻟﻳﺱ ﻋﻠﻰ ﺑﻁﻧﻪ.
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻣﺭ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﺧﺻﺭ ﺗﺣﺕ ﻣﺳﻧﺩﻳﻥ .ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﻛﺗﻑ
 .2ﺿﻊ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ  .2ﺿﻊ ﺍﻟﻁﻔﻝ
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺫﻫﺏ ﺗﺣﺕ ﻣﺳﻧﺩ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻣﻌﺯﺯﺓ ﺿﺩ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺧﻠﻔﻲ ﻣﻥ ﻣﻘﻌﺩ ﻣﻌﺯﺯﺓ
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﺷﺑﻙ.
ﻭﻳﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﻛﺭﺳﻲ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺭﺣﻠﺔ
 .5ﺿﻊ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﻛﺗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔﻝ
ﺳﺣﺏ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﻛﺗﻑ ﺣﺗﻰ ﺗﺷﺩﻳﺩ ﻋﻠﻳﻪ.
ﻳﺟﺏ ﻭﺿﻊ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﻛﺗﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺭﻛﺯ ﻛﺗﻑ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭﻋﺭﺿﻪ
 .4ﺍﺭﺗﺩﺍء ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ .ﺍﻟﺻﺩﺭ ،ﻭﻟﻳﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻗﺑﺔ.
ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﻛﺗﻑ ،ﻗﺩ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺷﺩﻳﺩ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﻛﺗﻑ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻙ ﻣﻊ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﺛﻧﻳﻥ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ.
ﻣﺎﻟﺣﻅﺔ :ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻣﻠﺳﺎﺭ ﻟﻭﺿﻊ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﺃﻟﻣﺎﻥ ﺍﻟﻘﻁﺭﻳﺔ ﺍﻣﻠﺭﻛﺑﺔ ﻓﻘﻁ ﺣﺳﺏ ﺍﺣﻼﺟﺔ ﻟﻭﺿﻊ ﻣﻭﺿﻊ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﻛﺗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ.
ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺧﺭ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻁﻔﻠﻙ ﻻ ﻳﺗﺣﺭﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻊ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﻭﻗﻡ ﺑﺗﺣﺭﻳﺭ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﻛﺗﻑ.
ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻘﻁﻊ ﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺳﻭﻑ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻗﺑﺿﺔ ﻗﻔﻝ ﻧﺎﺩﺭﺍ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ .ﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺎﺕ ﻣﻧﺫ ﻋﺎﻡ  ،1996ﻭﺷﻣﻠﺕ
ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺓ ﺣﺗﻰ ﻗﺑﻝ.
ﺍﻗﺭﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ  17ﻭﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺃﻣﺎﻥ ﺳﻳﺎﺭﺗﻙ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻗﺑﺿﺔ ﻗﻔﻝ.
ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺯﺍﻧﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻳﻊ ﺳﻳﺎﺭﺓ ،ﻣﺗﺟﺭ ﻟﺑﻳﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ،ﺃﻭ ﺣﻳﺙ ﻗﻣﺕ ﺑﺷﺭﺍء ﻣﻘﻌﺩﻙ.
ﺍﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ  www.egst.co.ilﺃﻭ ﺍﺗﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﻡ 7432182-09
 Aﺍﻟﻣﺷﺑﻙ ﻗﻔﻝ ﻟﻥ ﺗﺣﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻙ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﺧﺻﺭ ﻭﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﻛﺗﻑ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻗﺑﺿﺔ ﻗﻔﻝ .ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﺷﺑﻙ
ﻗﻔﻝ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻛﻣﻘﻌﺩ ﻣﻌﺯﺯ.
ﻟﻠﺗﺛﺑﻳﺕ ﻓﻲ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺭﺣﻠﺔ :ﺍﺗﺑﻊ ﺍﻟﺗﺣﺫﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ  22ﻭﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﻣﻥ  1ﺇﻟﯽ  6ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﺗﺭﮐﻳﺏ ﻣﺷﺑﻙ ﺍﻟﻘﻔﻝ.
 .4ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺷﺑﻙ  .2ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻛﻠﻳﺏ ﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺧﻳﻁ ﺍﻟﺟﺯﺃﻳﻥ ﻣﻥ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﻁﻊ ﻗﻔﻝ ﺃﻗﺭﺏ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺎﻓﻅﺔ .1 .ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻭﻗﻑ ﻗﻔﻝ ﻛﻠﻳﺏ
ﻋﻘﺩ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻣﻌﺎ ،ﻭﺭﺍء ﺍﻟﺣﺎﻓﻅﺔ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻭﻗﻑ ﻗﻔﻝ ﻛﻠﻳﺏ.
ﺍﻓﺗﺢ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ.
ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﺇﺫﺍ ﻭﺻﻠﺕ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺑﻙ ﺍﻟﻔﺗﺣﺔ
ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ ﻭﺃﻧﺕ ﻟﺳﺕ ﻛﺫﻟﻙ
ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻧﺗﺯﺍﻉ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ
 .3ﺿﻊ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﻣﺷﺑﻙ
ﺗﻡ ﺍﻟﻘﺑﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻬﺎ
ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻘﺎﺑﺽ ﻗﻔﻝ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﺣﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺭﺑﺔ ﻣﻥ  2.5ﺳﻡ ﻣﻥ ﺣﺯﺍﻡ ﻣﺷﺑﻙ ﺇﻟﻰ ﻟﻭﺣﺔ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ.ﺳﺎﻟﻣﺔ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ.
 .5ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺗﺷﺩﻳﺩ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ
ﻋﻘﺩ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ ﻣﻊ ﻳﺩﻙ ﺿﻌﻳﻔﺔ.
ﺳﺣﺏ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺭ.

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﻌﺩ ﻳﺗﺣﺭﻙ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  2.5ﺳﻡ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻟﺳﺣﺏ ﻭﺗﺷﺩﻳﺩ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ،
ﺣﺎﻭﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ،ﺣﺎﻭﻝ ﺗﺛﺑﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ.
 .6ﺗﺷﺩﻳﺩ ﻗﻔﺹ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ
ﺍﺳﺣﺏ ﺑﺷﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺧﻠﻔﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻭﺳﺣﺏ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻻﻟﺗﺣﺎﻡ ﻟﺗﻣﺗﺩ ﻋﻠﻳﻪ.
ﺃﺯﻝ ﻣﺷﺑﻙ ﺍﻟﻘﻔﻝ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺍﻝ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﺃﻟﻣﺎﻥ.
ﺍﺳﺗﻛﺷﺎﻑ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ
 .1ﺣﺩﺩ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺣﻁﺔ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻟﻠﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻘﻌﺩﻙ.
ﺃﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﺣﻁﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺗﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ  http://www.egst.co.ilﻟﻠﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﻣﺣﻁﺔ ﻟﻙ.
 .2ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺷﺑﻙ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﺫﺭﺍﻉ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﻣﻠﺗﺻﻘﺎ ﻭﻻ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺷﺩﻳﺩ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻁﻔﻝ ،ﻻ ﺗﺭﺗﺩﻱ ﺍﻟﻣﺷﺑﻙ .ﺗﺣﻘﻖ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﻘﺑﺽ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺯ
ﻋﻥ ﻗﺻﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﻣﺷﺭﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻠﺯﺟﺔ ،ﻭﺍﻟﻐﺑﺎﺭ ،ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ،ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ .ﻧﻅﻑ ﺑﺎﻟﻣﺎء ﺍﻟﺩﺍﻓﺊ ﻭ  /ﺃﻭ ﺃﺯﻝ ﺍﻟﻣﺧﻠﻔﺎﺕ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻼﻗﻁ .ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ
ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺷﺑﻙ ﻟﻬﺩﻑ ﻭ ﻳﺑﻘﻰ ﺿﻳﻖ ﻭ ﻣﻘﻔﻝ ،ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ.
 .3ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﺣﺯﻣﺔ ﺍﺃﻟﻣﺎﻥ ﻣﺗﻧﺎﻭﺑﺔ :ﻗﻡ ﺑﺗﺻﻭﻳﺏ ﺍﺃﻟﺷﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺭﺓ ﺗﻘﻭﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺗﺭﻛﻳﺏ ﻁﻔﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ﻟﻣﻧﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ .ﻗﻔﻝ ﻣﺷﺑﻙ ﻭﺗﺷﺩﻳﺩ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ
ﻟﺗﻛﻭﻥ ﺟﺎﻫﺯﺓ ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻘﺑﻝ.
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺩﻭﺭﻳﻝ ﻳﻭﻓﻧﻳﻝ
ﺷﻛﺭﺍ ﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ .ﻭﺗﻠﺗﺯﻡ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺩﺝ ﻟﺧﻠﻖ ﻣﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺻﻰ ﻗﺩﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻳﻭﻡ.
ﺗﺫﻛﺭ ،ﻛﺂﺑﺎء ﻭﺃﻣﻬﺎﺕ ﻛﻧﺕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻡ ﻭﻣﺛﺎﻝ ﻁﻔﻠﻙ ﺍﻷﻭﻝ .ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺗﺭﺗﺩﻱ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺩﺍﺋﻣﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻁﻔﻠﻙ ﺳﻭﻑ ﻳﻌﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺷﻲء ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ
ﻳﺟﺏ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﻪ .ﺗﺣﻭﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﻻ ﺗﺗﺣﺭﻙ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﺣﺗﻰ ﻳﺭﺗﺩﻱ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ،ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء.
ﻭﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﻧﺑﺅ ﺑﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻘﻌﺩ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺳﻳﺣﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺙ ﺗﺣﻁﻡ ﻣﻌﻳﻥ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻘﺗﺭﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ،
ﻭﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺳﻠﻳﻡ ﻟﻣﻘﻌﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﻝ ﻣﻥ ﺧﻁﺭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻭﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻻﺻﻁﺩﺍﻣﺎﺕ.
ﺳﻼﻣﺔ ﻁﻔﻠﻙ ﺗﺳﺗﺣﻖ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻭﻑ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍءﺓ ﻭﺍﺗﺑﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ .ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻳﻙ ﺃﻱ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺍﻟﻣﻘﻌﺩ ،ﺍﺗﺻﻝ ﺑﻘﺳﻡ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼء.
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ
ﻭ .ﻭﻳﻌﻁﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﻟﻙ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋﻥ ﺣﺳﻥ ﺳﻳﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻱ _________________ :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺷﺭﺍء_________________ :
ﺧﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﻭﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ_________________ :
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺻﻧﻌﺔ :ﺩﻭﺭﻳﻝ ﺃﻭﺳﺎ ﺑﻠﺩ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ :ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺭﺩ :ﺇﻏﺳﺕ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ  514139591ﺷﺎﺭﻉ ﻫﻭﻓﺎ ،ﺹ.ﺏ ،5004 :ﻛﺎﺩﻳﻣﺎ ﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺭﺧﺻﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ 3721
www.egst.co.il 7432182-09

אחריות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

תעודת אחריות זו ניתנת לכם לאחריות מלאה לפעולתו התקינה של המוצר בהתאם לכתב
האחריות ,ובצירוף חשבונית הקנייה.
תוקף האחריות ושירות למשך שנה מיום הקנייה ,לתקלות מפגם יצרן בלבד.
נזקים הנובעים משימוש בלתי סביר או נכון לפי דעתו של טכנאי השירות אינם במסגרת
האחריות.
האחריות אינה כוללת שברים ,התעקמות חלקים ,בלאי משימוש וריפוד מכל סיבה שהיא.
האחריות אינה תקפה למוצרים שהיו ברכב המעורב בתאונה.
כסא לאחר תאונה צריך להיות מוחלף.

שם הקונה _________________ :תאריך קנייה_________________ :

חתימה וחותמת החנות_________________ :

היצרן DOREL USA :ארץ יצור :ארה"ב
היבואן EGST :ישראל בע"מ 514139591
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רשיון סחר במוצרי תעבורה 3721
09-7432182
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