Curs gratuit online pe www.sigurantaauto.ro Aplică acum!

în mașină
în scaun
în siguranță

Grupa
0/0+
Primul scaun al bebelușului poartă denumirea
de scoică. Poate fi standardizată după kg (013kg) sau după înălțime (40-75cm, 50-85cm), în
funcție de standardul de omologare sub care a
fost lansată. Scoica acționează ca o capsulă în
jurul copilului, de aceea e important să fie
folosită corect și până la limita de înălțime/
greutate.
Scoica oferă poziția cea mai sigură cu înclinație
optimă pentru a proteja coloana și corpul
bebelușului în primele luni de viață. Multe
scoici sunt compatibile cu baze isofix, pentru o
utilizare mai facilă. Nu te grăbi să muți copilul
înainte de vreme în grupa de scaun următoare,
acest lucru nu este neapărat în interesul
copilului!
Când bebelușul este foarte mic utilizați
inserturile accesorii ale scoicii, care au fost
incluse de producător, iar pe masură ce crește
copilul scoateți parțial sau total aceste
inserturi.

Grupa
1
Scaunele care permit utilizarea cu spatele la
sensul de mers peste 13 kg intră tot în această
categorie. Această grupă desemnează scaunele
în care copilul stă prins în centurile scaunului
cel puțin până la 18 kg, fie că e cu fața sau cu
spatele la sensul de mers.
Acestă grupă include foarte multe modele de
scaune. În această categorie de scaun copilul va
petrece cea mai lungă perioadă de stat în scaun
în mașină, deci alegeți cu grijă scaunul din
această grupă pentru o maximă siguranță!
Dacă scaunul permite acest lucru, țineți copilul
cu spatele la sensul de mers pentru o perioadă
cât mai îndelungată (min 15 luni, ideal până la
cel puțin 4 ani!)

Grupa
2/3
Scaunele din această grupă sunt cu fața la
sensul de mers, calculate să ofere maxim de
protecție copiilor mari. Pot fi utilizate până la
înălțimea de 135 - 150 cm și greutatea de 36 kg.
Copilul stă asigurat în scaun cu centura de
siguranță a mașinii, scaunul nu are centuri
proprii. Alegeți un înălțător cu spătar pentru
copilul dumneavoastră dacă acesta nu a depășit
încă înălțimea de 135 cm.
Mulți părinți optează după vârsta de 4-5 ani
pentru achiziția unei perne înălțătoare simple,
fără protecție laterală sau tetieră. Aceste
dispozitive nu susțin corpul copilului din lateral
și nici nu protejează capul și coloana în cazul
unui accident.

Grupa
0/1/2/3
Scaunele care acoperă mai multe grupe de
utilizare sunt foarte căutate mai ales dacă
bugetul este unul redus. Dacă alegeți un astfel
de scaun, recomandarea noastră este să il
alegeți pentru utilizare pe maxim două grupe de
vârstă pentru rezultate optime (grupa 2-3, grupa
0-1).
Un scaun care acomodează copilul de 12 ani nu
are cum oferi același nivel de protecție și
confort unui copil nou-născut.

Perna înălțătoare nu oferă siguranță copilului în
mașină, deoarece coloana și capul acestuia nu
sunt deloc protejate!

Scoica se utilizează mereu cu spatele la sensul
de mers!
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Este esențial să probați scaunul în mașină.
Online găsiți multe opțiuni de scaune disponibile
însă, dacă aveți posibilitatea, mergeți la un
magazin specializat și solicitați proba în mașină cu
un consilier acreditat.
Acesta vă poate explica în detaliu opțiunile
fiecărui scaun și verifică
compatibilitatea
cu
mașina dumneavoastră. Consultantul vă ajută nu
doar să poziționați scaunul în mașină, ci și copilul
în scaun, să ajustați corect nivelul centurilor și al
tetierei și gradul de înclinație pentru un maxim de
siguranță.

reveni oricând pentru reglaje, fie că ați schimbat
mașina sau a crescut copilul.
Dacă optați pentru achiziția online și aveți dubii în
privința montajului, apelați la o consultație pentru
a verifica instalarea cu un specialist. Astfel
veți
avea certitudinea că, în mașină, copilul
dumneavoastră va fi în siguranță.
Achiziționați scaunul de la un distribuitor
autorizat, ideal cu ajutorul unui consultant care să
vă ajute să alegeți modelul potrivit pentru
dumneavoastră.

CRITERII IMPORTANTE PENTRU ACHIZIȚIA
UNUI SCAUN AUTO

1

Vârsta, înălțimea și greutatea copilului

2

Modelul mașinii și dotările acesteia (isofix,
airbag-uri, locuri omologate pentru poziționarea
scaunelor de copii*)

3

Numărul de pasageri pe care îi transportați de
obicei cu mașina

4

Ce facilități vă doriți de la un scaun? (durată de
utilizare îndelungată, funcție de rotire la 90/360
grade, ajustarea înclinării/poziției “de somn”)

!

Scaunele pot părea o investiție costisitoare, însă
costul raportat la perioada de utilizare poate fi
de doar 32 de lei pe lună pentru un scaun cu
rezultate bune la testele de siguranță.
*Aflați aceste informații din manualul mașinii

Un alt avantaj al achiziției dintr-un magazin
specializat este că acesta vă oferă opțiunea de a
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În cazul unui impact frontal forțele care acționează
pe gâtul unui copil sunt de până la 500% mai mari
în cazul poziționării cu fața la sensul de mers.
Corpul va fi susținut de centura de siguranță, însă
capul va fi împins înainte cu o forță de până la 7 ori
greutatea sa, astfel încât riscul de fractură la
coloană, în zona cervicală este cu atât mai mare cu
cât copilul este mai mic.

Rear Facing vs Front Facing
Capul unui bebeluș cântărește aproximativ un sfert
din greutatea lui totală, astfel încât orice mișcare
bruscă către față pune foarte multă presiune pe
zona cervicală. Poziționarea cu spatele la sensul de
mers reduce presiunea pe zona gâtului/coloanei
cervicale în cazul unui accident sau a unei frâne
bruște, oferind suport spatelui și capului copilului
de la bazin până la creștet.
Țineți copilul cu spatele la sensul de mers până la
limita permisă de scaun, ideal până la minim 4 ani.
Acesta se va obișnui cu acest mod de a călători și
când va crește, poziția îi va permite o mai mare
vizibilitate pe geamul lateral și prin lunetă și o
foarte bună poziție de somn, astfel că și gradul de
confort al mersului cu mașina va fi unul sporit.
“Rear-facing prelungit” se referă la poziționarea cu
spatele la sensul de mers peste vârsta de 15 luni,
unele scaune oferind această opțiune chiar până la
32 de kg (aprox. 7 ani).

Scaunele cu spatele la sensul de mers sunt și mai
confortabile pentru copii, aceștia beneficiind
adesea de o înclinație mai bună a spătarului
scaunului și suport pentru susținerea picioarelor
pe bancheta mașinii. Confortul asigurat permite o
călatorie fără griji, bebelușii fiind mai predispuși să
doarmă în mașina dacă poziția le este confortabilă.
Un scaun cu spatele la direcția de mers poate fi
amplasat și pe locul din dreapta față dacă
manualul mașinii permite acest lucru, însă
întotdeauna cu airbag-ul pentru pasager dezactivat
și poziționat cât mai departe de bordul masinii.
Perna înălțătoare și HBB
High Back Booster (HBB) reprezintă scaunul
înălțător cu spătar în care copilul este asigurat cu
centura mașinii. Scaunul nu are centuri proprii.

sub copil, ceea ce poate conduce la risc de
strangulare cu centura mașinii și de leziuni severe
la cap/coloană.
Centuri vs Isofix
Scaunele auto pentru copii pot fi fixate în mașină
fie cu centura vehiculului fie cu ajutorul sistemului
IsoFix. Fiecare scaun va menționa clar în manualul
de utilizare modul de fixare în mașină și este
important să respectam aceste instrucțiuni.

De ce am folosi un înălțător cu spătar și nu doar o
pernă înălțătoare simplă?
În primul rând deoarece perna înălțătoare nu oferă
deloc protecție laterală la impact și nici nu menține
poziția corectă a corpului copilului în timpul
mersului. Astfel, nu asigură maximum de protecție
la impact.
Înălțătorul cu spătar se folosește de la minim 15 kg
și până la 36 kg sau 150 cm, după caz. Nu vă grăbiți
să utilizați înălțătorul cu spătar dacă scaunul pe
care îl aveți merge până la 23 sau 25 kg, mai ales
dacă încă este poziționat cu spatele la sensul de
mers!
Prinderea cu centura mașinii ghidată de către
scaunul înălțător cu spătar necesită o bună
comunicare cu copilul, un nivel crescut de
conștientizare a pericolului pentru a asigura o
bună protecție: copilul trebuie să își mențină
poziția verticală, să nu își scoată mâinile din
centuri și să nu decupleze centura în timpul
mersului pentru a fi pe deplin protejat.

Tot legat de prinderea cu centură sau în isofix este
de menționat și compatibilitatea unui scaun cu
mașina dumneavoastră: dacă nu aveți IsoFix pe
mașină nu veți putea monta un scaun care are
prindere exclusiv în isofix.
Sunt scaune care permit prinderea mixtă, fie cu
centura mașinii fie cu sistem isofix, însă
majoritatea scaunelor de pe piață permit doar un
singur tip de prindere.
Centura mașinii este prezentă în fiecare
autovehicul care poate transporta scaune pentru
copii, astfel încât șansele sunt foarte mari să
putem utiliza un scaun cu prindere în centuri
pentru aproape orice model de mașină.
Compatibilitatea scaunului cu mașina este însă
important a fi verificată, deoarece sunt mașini ale
căror centuri de siguranță pe locurile din spate
sunt mai scurte, iar acest lucru poate împiedica
montarea corectă a unui scaun care necesită
trecerea centurii pe după spătarul scaunului de
copil.

Înălțimea copilului este importantă în reglarea
înălțătorului: partea diagonală a centurii mașinii nu
trebuie niciodată să îi vină pe gât sau sub braț,
întotdeauna trebuie să treacă pe mijlocul umărului,
iar partea inferioară va trece întotdeauna peste
coapse și șolduri, niciodată peste stomac.
Riscul utilizării unei perne înălțătoare în locul unui
înălțător cu spătar este dat mai ales de lipsa de
susținere laterală a copilului, care poate duce la
fracturi inclusiv la coloană în cazul unui impact, și
de posibilitatea deplasării/alunecării pernei de
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ISOFIX

ISize/R44-04

Martori verde/roșu instalare

Acest simbol, însoțit sau nu de cuvântul “Isofix”
marchează că autovehiculul dumneavoastră este
dotat cu sistem isofix de prindere a scaunelor
pentru copii. Generațiile mai vechi de vehicule nu
au mereu la vedere
pictograma pentru
a
marca
locul
punctelor
de
prindere isofix, însă
veți găsi inelele de
prindere
la
îmbinarea
dintre
șezutul și spătarul
banchetei.

Sunt cele două standarde sub care sunt omologate
scaunele disponibile pe piața din Europa în acest
moment. Orice scaun care a fost omologat sub un
standard mai vechi decât R44-04 nu mai este sigur
a fi utilizat deoarece este prea vechi din momentul
producției chiar dacă încă este nefolosit.

Prinderea cu sistem isofix este una ușoară,
intuitivă, acest lucru datorându-se și elementelor
vizuale și uneori sonore de marcaj a unei instalări
corecte sau greșite. Astfel, dacă până în momentul
instalării barele de prindere aveau un mic marcaj
(sau led) de culoare roșie, când scaunul este corect
prins în inelele isofix martorul luminos sau
marcajul va fi verde, semn al unei instalări corecte.
Același tip de
indicator
roșu/
verde veți regăsi
și la piciorul de
sprijin în podea al
scaunelor
auto
pentru a facilita
i n s tala rea
corectă.

De cele mai multe
ori un scaun cu
prindere în isofix va fi ancorat în 3 puncte: cele
doua inele de ancorare și piciorul de sprijin sau top
tether/ tether strap.
Diferențele cu care a venit standardul R129 (I-Size)
față de omologarea anterioară sunt în primul rând
teste mai riguroase, obligativitatea unei mai ușoare
instalări, prinderea cu sistem isofix obligatorie și
interdicția utilizării unui scaun cu fața la sensul de
mers pentru copiii sub 15 luni.
Ghidaje albastru/roșu/verde

Tetherstrap/top tether
Este punctul de ancorare al centurii centrale a
scaunului pentru copii care însoțește prinderea în
isofix. Centura este de obicei atașată de vârful
scaunului auto al copilului și se ancorează printrun sistem de prindere tip “cârlig” de un inel similar
celui isofix aflat de obicei fie pe spatele banchetei
mașinii, fie pe plafon sau pe raftul de la lunetă.
Punctul de ancorare al centurii suplimentare este
mereu marcat cu acest simbol, pentru a nu fi
confundat cu alte inele de ancorare, cum ar fi cele
pentru sacoșe și bagaje. Acestea din urmă nu au
fost testate la impact, astfel că nu se recomandă să
le utilizăm pentru a ancora un scaun auto pentru
copii de ele.
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Culorile pe care le regăsim pe părțile din plastic
care ne ghidează trecerea centurii de siguranță
sunt și ele standardizate, respectiv albastru este
pentru poziționarea cu spatele la sensul de mers,
roșu este pentru poziționarea cu fața la sensul de
mers iar verde este pentru ghidajul centurii mașinii
la copiii mai mari care stau asigurați cu centura
mașinii în scaun înălțător cu spătar. Astfel, dacă
scaunul dumneavoastră este poziționat cu spatele
la sensul de mers veți
ghida centura mașinii prin
elementele de culoare
albastră,
conform
instrucțiunilor
din
manualul scaunului, iar
dacă îl montați cu fața la
sensul de mers centura va
fi ghidată prin elementele
de culoare roșie.

Urmăriți ca toate
marcajele
de
acest fel să fie
verzi după ce ați
instalat scaunul
pentru
a
vă
asigura că a fost instalat corect. Nu ezitați să cereți
ajutorul unui specialist pentru o verificare a
instalării dacă aveți dubii.
ASIP
Protecția la impact lateral este obligatorie la
scaunele omologate ISize, iar aceasta este marcată
prin
diverse
sisteme care fie
se atașează de
laterala scaunului
sau se extind din
corpul scaunului
pentru a absorbi
un prim șoc la
impact
lateral.
Unele scaune au
această protecție
integrată în carcasa scaunului, altele o au la
vedere, ca o extensie a scaunului. Este important să
o folosiți așa cum este indicat în manual pentru o
maximă protecție la un eventual impact.

Avertizare Airbag
Avertizarea pe care o întâlniți pe toate scaunele
auto nu se referă la prezența unui airbag în
interiorul scaunului de copil, ci la interdicția de a
folosi scaunul pe unul din locurile din mașina cu un
airbag frontal activ. În general restricția este pentru
locul pasagerului din față, dotat cu airbag frontal,
care este obligatoriu a fi dezactivat pentru a putea
monta un scaun de copil acolo.
Niciodată nu utilizăm scaunul cu airbag-ul activ,
deoarece forța cu care se declanșează un airbag
este extrem de puternică și acest lucru ar putea
duce la leziuni severe sau chiar deces pentru un
copil aflat în scaun pe acel loc. Airbag-ul va fi activ
când locul este folosit de un adult, împreună cu
centura de siguranță.
Avertizare 0-15 luni
Acest marcaj se referă la interdicția de a utiliza acel
scaun cu fața la sensul de mers pentru copiii sub 15
luni, nu se referă la limitele generale de utilizare
ale scaunului.
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Copilul nu vrea să stea în scaun
Cu cât copilul este mai mic cu atât pauzele trebuie
să fie mai dese atunci când mergeți cu mașina.
Copilul se poate încălzi în scaun, poate avea nevoie
de pauză de scutec sau de masă, așa încât va
protesta la drum mai lung dacă nu faceți pauze
frecvent.
Nu există alternativă la scaunul auto pentru
deplasarea cu mașina. Nu este sigur să țineți
copilul în brațe, sistem de purtare sau alte
dispozitive, așa încât unui copil mai mare va trebui
să îi explicați că este pentru siguranța lui să stea în
scaun, cu centurile puse. Îl iubiți prea mult ca să îl
puneți în pericol!
Pot instala scaun pentru copii pe locul din dreapta
față?
Da, dacă manualul vehiculului permite acest lucru
și doar după ce dezactivați airbag-ul pasager.
Niciodată nu utilizați un scaun pentru copii pe locul
din față cu airbag-ul activ! Riscul de deces sau
traume grave este foarte mare!

Ce fac dacă am avut un accident auto?

Așa cum nu ați lăsa copilul să testeze cum e să bage
degetele în priză, nu îl lăsați nici să testeze mersul
cu mașina fără scaunul adecvat!

Copilul are rău de mișcare
Răul de mișcare intervine în general când percepția
urechii interne este diferită de percepția vizuală
(când vă deplasați în altă direcție decât priviți). La
copii, acesta poate interveni în general după vârsta
de 2 ani și se manifestă indiferent dacă merge cu
fața sau cu spatele la sensul de mers.

Consultați manualul scaunului, producătorii
recomandă să nu mai folosim scaunul pentru copii
dacă a fost implicat într-un accident! În legislația
din România puteți solicita despăgubirea pentru
contravaloarea scaunului pe polița RCA. Un scaun
implicat într-un accident auto poate să arate
impecabil dar să fi suferit microfisuri care să pună
în pericol viața sau sănătatea copilului în
eventualitatea unui alt impact.

Pentru a diminua simptomele, ajută să nu dați
copilului dispozitive electronice în care să
privească, să îl încurajați să se uite pe geam sau
prin lunetă, să nu supraîncălziți mașina și să faceți
pauze dese.

Nu utilizați niciodată un scaun care a suferit un
accident indiferent de gravitatea acestuia!

Această informație o găsiți în manualul mașinii,
care vă spune exact pe care dintre locurile din
mașină puteți instala scaune pentru copii. În unele
vehicule inelele isofix sunt vizibile, chiar marcate,
la îmbinarea spătarului cu șezutul banchetei, în
altele sunt mai adâncite sau mascate de ghidaje,
capace din material plastic sau textil.
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Cum aflu dacă mașina are isofix?

Sarcină și Naștere
Babywearing
Montessori

Siguranța copilului în Mașină
Alăptare și Diversificare
Parenting

Vino în comunitatea ParentIS, în grupurile noastre de suport online sau la
evenimentele de parenting organizate de noi pentru a face parte din "satul" în
care îți crești copiii!
Noi știm că atunci când oamenii devin părinți, fac pași rapizi către izolarea socială
și devin un grup vulnerabil. Încrederea în propriile capacități le este pusă mereu la
încercare, iar frica de a-și recunoaște vulnerabilitatea este tot timpul prezentă.
Iași, Strada Vitejilor 12-14
contact@parentis.ro | parentis.ro | +40 774 984 364
facebook.com/parentis.ro
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▶ Activați child lock

pe ușă (dispozitivul
care blochează ușa
pentru deschidere
din interior, pentru
a evita deschiderea
accidentală a
s
portierei de către
copil)!
sc

------------------▶ Blocați geamurile
electrice spate!

s

------------------▶ Nu lăsați copilul

“Gravidele nu trebuie să folosească centura de
siguranță”

“Bebelușii trebuie transportați în landou cât sunt
mici”

Legislația din România permite femeilor gravide să
nu poarte centura de siguranță a mașinii. Însă
mersul cu mașina fără centură este periculos în caz
de impact, cu atât mai mult pentru gravidă și copil.
Soluția o reprezintă deviatorul de centură/ centura
adițională pentru gravide, dispozitiv omologat
pentru utilizare în Europa, care poziționează în
mod corect centura mașinii peste corpul gravidei în
așa fel încât să protejeze și mama și fătul, fără a
pune presiune pe burtă.

Cel mai sigur mijloc de transport al bebelușului, în
mașină, încă de la naștere, este scoica auto!

“Nu putem instala scaun de copil pe locul din față”
Legislația permite instalarea scaunului de copii pe
locul din față, însă este necesar să verificați dacă
mașina permite o astfel de instalare consultând
manualul mașinii.
Obligatoriu airbag-ul frontal pentru locul pe care
este instalat scaunul va fi dezactivat. Unele
vehicule necesită dezactivarea manuală, altele au
senzori care dezactivează automat airbag-ul când
este instalat un scaun pentru copii pe acel loc.
Recomandarea noastră este să verificați după
dezactivare la un service/ reprezentanță auto că
senzorul funcționează corect și airbag-ul nu a
rămas activ.
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Landoul, coșulețul sau alte dispozitive sunt pentru
uz pe cărucior sau în afara mașinii. Chiar dacă
landoul poate fi fixat în mașină cu centuri,
bebelușul nu poate fi asigurat în landou
corespunzator și, în cazul unui impact, poate suferi
leziuni severe sau fatale.
În scoică, corpul și capul copilului sunt mereu în
contact cu spătarul scoicii, cu spatele la sensul de
mers, ceea ce face ca în caz de impact să nu existe
presiuni sau să fie minimale.

dormind singur în
mașină! Nu este
recomandat
să
lăsați copilul singur
în mașină în nici un
sezon, dar mai ales vara când temperaturile
pot crește periculos de mult. Un copil
nesupravegheat poate activa sisteme din
mașină sau se poate pune în pericol în alt
mod.
s

--------------------------------------------▶ Verificați legislația dacă veți călători în altă
țară cu copilul și mașina! Unele țări au
obligativitatea mersului cu spatele la sensul
de mers până la vârsta de 4 ani, altele obligă la
utilizarea scaunului auto pentru copii de o
înălțime mai mică sau mai mare. Întotdeauna
verificați care sunt limitele legale în care
copilul poate călători în scaun și dacă scaunul
dumneavoastră respectă legislația țării în care
veți călători! Spre exemplu, în unele state de
pe continentul american nu este permis să
călătoriți cu scaune omologate în Europa, este
obligatoriu să utilizați scaune omologate în
SUA!
s

--------------------------------------------▶ Verificați scaunul de la firma de închiriat

mașini, solicitați în avans dacă doriți un
anumit tip de scaun sau închiriați scaun
independent! Nu presupuneți niciodată că
firma de închiriat mașini va pune la dispoziție
scaunul adaptat vârstei copilului, verificați în
avans pentru a nu avea surprize!
s

▶

Nu folosiți scaune second hand al cărui
istoric nu îl cunoașteți! Utilizarea acestuia
poate prezenta riscuri majore! Un scaun poate
suferi modificări ale structurii de rezistență
dacă a fost implicat într-un accident, a fost
depozitat necorespunzator sau prin trecerea
timpului, chiar dacă pare intact.
s

--------------------------------------------▶ Utilizați întotdeauna toate elementele cu

care este dotat scaunul, nu îndepărtați
protecțiile de centuri sau husa scaunului!
Singurele elemente care pot fi îndepărtate de
pe scaun la utilizare sunt inserturile pentru
nou născut sau cele modulare pentru grupele
de vârstă, conform manualului scaunului!
Protecțiile de centuri și protecția cataramei
centrale sunt elemente de siguranță, menite
să distribuie în mod cât mai eficient forța în
caz de impact, astfel încât neutilizarea lor
poate duce la leziuni severe s pentru copil. s

--------------------------------------------▶ Nu îmbrăcați

copilul prea gros în
timpul mersului cu
mașina.
Încălziți
mașina din timp în
anotimpul rece și
puneți copilul în
scaun
în
haine
comode, subțiri. O
haină prea groasă
poate duce la alunecarea centurilor de pe
umeri sau le lasă prea largi datorită volumului
mare de haine, ambele situații prezentând
riscuri
grave
în
caz
de
impact.
s

--------------------------------------------▶ Nu utilizați scoica auto pentru somnul

copilului în alt loc decât în mașină. Au fost
înregistrate decese la copii lăsați să doarmă în
scoică, în casă, nesupravegheați. Scoica este
pentru transportul copiilor cu mașina, și poate
fi folosită pe cadrul căruciorului sub
supraveghere. Orice altă utilizare nu este
recomandată - în nici un caz fără stricta
supraveghere a copilului.
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1

CENTURA NU ESTE RĂSUCITĂ

3

SCAUNUL STĂ FIX PE BANCHETĂ ȘI
TETIERA ESTE LA NIVELUL CORECT

6

PICIORUL ȘI/SAU TETHERSTRAP
SUNT ANCORATE CORECT ȘI SUNT
TENSIONATE

8

9
2

4

CENTURA ESTE GHIDATĂ CORECT PRIN
ELEMENTELE ALBASTRE / ROȘII /
VERZI ȘI ESTE TENSIONATĂ

MÂNERUL SCOICII ESTE RIDICAT SAU
ÎN POZIȚIA INDICATĂ DE MANUAL

5

7

COPILUL NU ESTE ÎMBRĂCAT GROS

CENTURILE SCAUNULUI SUNT
TENSIONATE CORECT PE UMERII ȘI
ȘOLDURILE COPILULUI

CENTURILE COPILULUI PORNESC DE
LA NIVELUL UMERILOR ȘI
PROTECȚIILE SUNT POZIȚIONATE
CORECT

10

TOȚI INDICATORII LUMINOȘI, DACĂ
SCAUNUL ÎI ARE, SUNT VERZI

DACĂ COPILUL ESTE ASIGURAT CU
CENTURA MAȘINII, ACEASTA ÎI ESTE
POZIȚIONATĂ CORECT PE UMERI ȘI
ȘOLDURI

Ai nevoie de ajutor în achiziția și instalarea scaunului auto?
Programează o consultație acum pe empatis.setmore.com

14 - în mașină, în scaun, în siguranță
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Un proiect

Strada Vitejilor 12-14
0774 984 364
contact@parentis.ro
www.parentis.ro

Ai nevoie de ajutor în achiziția și instalarea
scaunului auto?
Programează o consultație acum!
empatis.setmore.com

Vrei să afli mai multe despre scaunele auto și cum să le
montezi corect?
Ce tipuri de scaune există, de ce e mai sigur să ținem
copilul cu spatele la sensul de mers, cum alegem cel mai
bun scaun pentru noi și copilul nostru?
Cofinanțat de
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
IAȘI

Urmarește gratuit cursul de siguranța auto pentru părinți
pe www.sigurantaauto.ro!

