
Expert advice 
Read the instruction manual for your car seat thoroughly – don’t ever try to install it by guessing. Seek the assistance 
of dedicated, trained sta� to installation.

Back Seat Is Best 
Position your child’s car seat in the back. This is the safest location in the car for a child to ride.

Know Your Car 
Read the relevant section in your car’s safety manual. Some cars have lower anchors built into seats that can be used 
to attach a child safety seat. Older cars may not have these, and will require seat belts to secure the seat.

Is It a Fit? 
Once installed, a car seat should not be able to move back, forth or side to side more than one inch. The child should 
also be snug inside the harness, with chest clips fastened at armpit level.

Lay It Flat 
Make sure your car seat is completely flat against the seat below and behind it (for forward-facing seats). Use your 
hands to push it down as hard as you can or, better yet, place your knee on the car seat and push with all your 
weight to squash the air out of the cushion underneath it.

Lock The Seat Belt  
If your vehicle doesn’t have lower anchors, refer to your car’s manual to find out how to lock a seat belt once it is in 
place.

Adjust The Angle 
For rear-facing seats, it is important that the base of your car seat is level to prevent your child’s head from flopping 
forward. Most seats will have indicators on the side to help.

Connect The Tether Strap  
Forward-facing seats have an extra strap at the top, as an added safety measure. Double-check your vehicle and 
attach and tighten the tether strap to prevent head movement in the event of a crash.

Rear Facing For Longer   
Infant carriers categorised as Group 0 (for birth to 10kg approx) and 0+ (for birth to 13kg approx) and Group 1 (for 
9kg to 18kg approx). Car seats are designed to be safest when rear-facing, so that a child will be forced towards the 
seat on front impact. In some countries, your child must legally sit rear-facing until they are 15 months old, although 
many other European countries require children to stay rear-facing until they are four years old and/or 18kg in 
weight.
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نصيحة الخبراء
اقرأ دليل التعليمات الخاص بمقعد الطفل وكيفية تثبيته - ال تحاول تثبيته من خالل التخمين أو التجربة. واطلب المساعدة من أحد الموظفين المدربين 

المتخصصين في تثبيت المقعد.

المقعد الخلفي هو الخيار األفضل
ضع مقعد طفلك في المقعد الخلفي للسيارة. فهو المكان األكثر أماًنا في السيارة للطفل.

مالئمة السيارة
اقرأ القسم الخاص بمقعد الطفل في دليل األمان في سيارتك. فقد تحتوي بعض السيارات على مثبتات منخفضة مثبتة على مقاعد يمكن استخدامها 

لتوصيل مقعد أمان األطفال. أما السيارات القديمة قد ال تحتوي على هذه الخاصية، وسوف تتطلب أحزمة األمان لتثبيت المقعد.

تأكد من الثبات
بمجرد التثبيت، يجب أن ال يتحرك مقعد الطفل لألمام أو للخلف أو جنًبا إلى جنب ألكثر من بوصة واحدة. يجب أن يكون الطفل جالسًا بالكاملداخل المقعد، 

مع إغالق حزام الصدر على نفس مستوى اإلبط.

ثبته جيدًا
تأكد من أن مقعد الطفل موجود بشكل مستوٍي تماًما على مقعد السيارة أسفله وخلفه (للمقاعد األمامية). وذلك من خالل استخدام يديك لدفع مقعد 
الطفل إلى األسفل بأقصى قوة ممكنة، واألفضل من ذلك، يمكنك وضعر كبتك على مقعد الطفل ودفعه بكل وزنك لسحق الهواء خارج الوسادة تحته.

ربط األحزمة 
إذا كانت سيارتك ال تحتوي على نقاط تثبيت سفلية، فراجع دليل سيارتك لمعرفة كيفية ربط حزام األمان مع مقعد الطفل بعد تثبيته.

تحديد زاوية المقعد 
بالنسبة للمقاعد الخلفية، فمن المهم أن تكون قاعدة مقعد الطفل مستوية لمنع تحرك وميول رأس طفلك لألمام. كما سيكون لمعظم المقاعد 

مؤشرات على الجانب للمساعدة.

حزام لسالمة طفلك
تحتوي المقاعد األمامية على حزام إضافي في األعلى، كإجراء إضافي للسالمة. فتحقق من سيارتك وتأكد من ربط حزام األمان اإلضافي لمنع حركة 

الرأس في حالة حدوث تصادم.

مدة استخدام مقاعد األطفال
هناك تصنيفات عديدة لمقاعد األطفال ومنها المجموعة 0 (وهي تستخدم لألطفال عند الوالدة وحتى 10 كجم تقريًبا) و هناك مجموعة +0 

(وهي للرضع عند الوالدة إلى 13 كجم تقريًبا). والمجموعة 1 (هي لألطفال من 9 كجم إلى 18 كجم تقريًبا). فقد تم تصميم مقاعد السيارة لتكون 
أكثر أماًنا وهي مواجهة للخلف، بحيث سيتفادى الطفل  الصدمات األمامية والتي سيمتصها المقعد. ففي بعض البلدان، يجب أن يجلس الطفل 
قانونيًا في المقعد الموجه للخلف حتى يبلغ من العمر 15 شهًرا، ولكن العديد من الدول األوروبية األخرى تطلب من األطفال البقاء في المقعد 

الموجه للخلف حتى يبلغ عمرهم أربع سنوات و / أو 18 كجم.


