
Çocuklarla Arabada
Her iki çocuktan birisinin güvenlik  
önlemi yanlış alınmaktadır.
Bunu değiştirmek için yardımcı olun!

Diğer 

dillerde 

bilgilendirme 

için: www. 

kindersitze. 

tcs.ch

deutsch | français | italiano | rumantsch | english | español | portuguès | shqip | srpski  , hrvatski, bosanski jezik
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Çocuğunuzun arabada güvenliğini 
doğru sağlayın!

Önemli:

■   Üç noktalı emniyet kemerinin 
bulunduğu koltuklarda boyları 150 
cm’den kısa 12 yaşından küçük 
çocuklar için uygun bir sabitleme 
düzeneğinin (örn. dayanaklı veya 
dayanaksız bir koltuk minderinin) 
kullanılması zorunludur (VRV 3a 
maddesi).

■   Çocuk koltuğunun ECE-R44/03 veya 
04 veya R129 standardına göre onaylı 
olması gerekir (genelde turuncu 
etiket).

■   Çocuk oto koltuğu ile arabanıza ait 
kullanma kılavuzunu dikkate alınız.

■   Emniyet kemerinin çocuğun bedenini 
sıkı bir şekilde sarmasına dikkat ediniz 
(Kışlık kabanını çıkartınız veya açınız. 
Aksi takdirde koruyucu etki daha az 
olur).

Çocuk oto koltukları sadece doğru 
şekilde kullanıldıkları zaman hayat 
kurtarır!

■  Her sene yakl. 400 çocuk araç içinde kaza geçiriyor!

■  Her iki çocuktan birisinin araç içindeki güvenlik önlemi 
doğru alınmamakta ve 14 çocuktan birisinin emniyet  
kemeri takılmamaktadır!

■  Çocuk güvenlik koltuğu olmadan çocuğun kaza esnasında 
yaralanma veya ölme tehlikesi 3 kat daha fazla!

Bebeler

✔  Ana kucaklarını dai-
ma arkaya yönelik 
monte ediniz.

 
✔  Ön hava yastığı aktif 

olduğu zaman ana 
kucağını kesinlikle 
ön koltuğa monte 
etmeyiniz. Ana 
kucağı bunun yeri-
ne arka koltuğa monte edilmelidir.

✔  Bebeğinizin boyu ana kucağını bir baş 
kadar geçmeden bir üst boy çocuk 
oto koltuğu almayınız. Yeni ECE-R129 
standardına uygun çocuk koltuklarında 15 
aydan küçük çocukların arkaya doğru çev-
rilerek güvenliklerinin sağlanması gerekir.

Küçük Çocuklar

✔  Koltuğun ara-
baya sıkıca 
monte edildiğini 
garanti altına 
alınız. (fazlasıyla 
gevşek montajdan 
kaçınınız.).

✔  Standart Isofix 
bağlantıları olan 
çocuk oto koltuklarında, koltuğa ait araç 
modelleri listesinden koltuğun aracınıza 
uygun olup olmadığını kontrol ediniz. 

✔  Çocuğunuzun boyu çocuk koltuğunu bir 
baş kadar geçmeden bir üst boy çocuk oto 
koltuğu almayınız.

Büyük Çocuklar

✔  12 yaşından veya 
150 cm’den 
küçük çocukların 
konfor ve güvenlik 
açısından tercihen 
sırt dayanaklı bir 
koltuk minde-
rine ihtiyaçları 
vardır. Basit koltuk 
minderlerinin 
kullanımına izin verilmişse de, bunlar yan-
dan çarpmalarda koruma sağlamaz.

✔  Emniyet kemerlerinin düzgün ve gergin 
takıldığına dikkat ediniz.

✔  Büyük çocuklar için de arabada en güvenilir 
yerler arka koltuklardır.

Tavsiyeler ve  

ayrıntılı  

bilgilendirme için:  

www.kindersitze. 

tcs.ch 

1 yaşında 2 yaşında 3 yaşında 4 yaşında

veya 150 cm’lik boya kadar

Grup 0+
0–13  kg

Grup 1
9–18   kg

Grup 2/3
15–36  kg veya üzeri

Boya göre (cm) seçim

* Yeni ECE-R129 standardına uygun çocuk koltuklarında 15 aydan küçük çocukların  
arkaya doğru çevrilerek güvenliklerinin sağlanması gerekir.

5 yaşında 6 yaşında 7 yaşında 8 yaşında 9 yaşında 10 yaşında 11 yaşında 12 yaşında

ECE-R 44 standardı

ECE-R 129*/i-Size standardı
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