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مقعد السیارة المتنقل للرّضع
مواجھ للخلف مع حمالة أمان

ھذه المقاعد مناسبة لألطفال ما بین 5 إلى 22 رطل (2.25 - 10 كغم). بعض مقاعد الرّضع یمكن استخدامھا حتى وزن 
30 رطل (13.6 كغم) ستكون المقاعد مواجھة دوًما نحو الجزء الخلفي من السیارة. عند وصول الطفل إلى حد ارتفاع أو 

وزن ھذا المقعد، یجب نقلھ إلى مقعد السیارة المواجھ للخلف القابل للتعدیل. یجوز لك تركیب ھذا المقعد باستخدام حزام 
األمان الخاص بالسیارة أو باستخدام نظام اإلغالق. لمزید من المعلومات، یمكنك الرجوع إلى دلیل مقعد السیارة.

مقعد السیارة القابل للتعدیل
مواجھ للخلف مع حمالة أمان أو 

مواجھ لألمام مع حمالة أمان
مقاعد السیارة القابلة للتحویل مناسبة لألطفال ما بین 5 إلى 65 رطل (2.25 - 30 كغم). یجب أن یجلس جمیع األطفال في 
مقعد بحیث یكونوا مواجھین لخلف السیارة حتى عمر عامین على األقل، أو حتى الوصول إلى االرتفاع أو الوزن المسموح 

بھ على مقعد السیارة القابل للتعدیل. عند بلوغ الطفل الحد األقصى للمقعد المواجھ للخلف، یمكن لف المقعد القابل للتعدیل 
بحیث یكون مواجًھا لألمام. عند بلوغ الطفل ارتفاع أو وزن المقعد المواجھ لألمام الخاص بھذا المقعد، یجب نقلھ إلى المقعد 

المعزز. یجوز لك تركیب ھذا المقعد باستخدام حزام األمان الخاص بالسیارة أو باستخدام نظام اإلغالق. لمزید من 
المعلومات، یمكنك الرجوع إلى دلیل مقعد السیارة.

مقعد السیارة المختلط
مواجھ لألمام مع حمالة أمان

أربطة حمالة األمان یمكن إزالتھا عندما یكون الطفل مستعًدا لالنتقال إلى خاصیة المقعد المعزز. ھذه المقاعد مناسبة 
تماًما لألطفال ما بین 40 إلى 110 رطل (18 - 50 كغم). ھذا المقعد یكون مواجًھا لألمام فقط نحو الجزء األمامي 

من السیارة. یجب أن یجلس جمیع األطفال في المقعد مع استخدام حمالة األمان حتى عمر أربع سنوات على األقل، أو 
حتى الوصول إلى الحد األقصى الرتفاع أو وزن حمالة األمان. عند استخدامھ مع حمالة األمان، یمكن تركیبھ باستخدام 

حزام األمان بالسیارة أو بنظام اإلغالق. عند االستخدام كمقعد معزز، یجب سحب المقعد فوق مقعد السیارة لتقیید 
الطفل. لمزید من المعلومات، یمكنك الرجوع إلى دلیل مقعد السیارة.

المقعد المعزز ذو الظھر المرتفع/وضعیة الحزام في المقعد المعزز
المقعد المعزز المواجھ لألمام

یرجى استخدام ھذا المقعد لألطفال الذین تجاوزوا الحد األقصى الرتفاع ووزن المقعد المزود بحمالة أمان المواجھ لألمام. 
یعمل المقعد المعزز على رفع الطفل إلى االرتفاع المناسب بحیث ال یلمس حزام األمان عنقھ عند إغالقھ.  یجوز وجود 

مسند ظھر قابل للتحریك مع مسار وضعیة حزام المقعد.  یساعد مسار وضعیة حزام المقعد في إبعاد رباط حزام 
األمان عن عنق الطفل. عندما یكون الطفل طویالً بما یكفي، فلن تكون ھناك حاجة إلى محدد وضعیة الحزام إلبعاد 
الحزام عن عنق الطفل. في ھذه المرحلة، یجب رفع مسند الظھر واستخدم المقعد كمقعد معزز بدون ظھر. ال یجوز 

نقل األطفال إلى مقعد السیارة العادي أو الستخدام حزام األمان إال عند بلوغھم عمر ثمان سنوات أو عندما یصبح 
ارتفاعھم 4 أقدام وتسع بوصات (145 سم) على األقل.

المقعد المعزز بدون ظھر
المقعد المعزز المواجھ لألمام

یستخدم ھذا المقعد لألطفال حتى عمر ثمان سنوات أو حتى طول 4 أقدام وتسع بوصات (145 سم) على األكثر. یعمل 
المقعد المعزز على رفع الطفل إلى االرتفاع المناسب بحیث ال یلمس حزام األمان عنقھ عند إغالقھ. عند الجلوس في 

ھذا المقعد، إذا كان حزام المقعد مالمًسا لعنق الطفل، أو في حالة عدم وجود مسند رأس مدمج في السیارة، یلزم 
استخدام المقعد المعزز ذو الظھر المرتفع/محدد وضعیة الحزام. ال یجوز نقل األطفال إلى مقعد السیارة العادي أو 

الستخدام حزام األمان إال عند بلوغھم عمر ثمان سنوات أو عندما یصبح ارتفاعھم 4 أقدام وتسع بوصات (145 سم) 
على األقل.

ھل ال یزال طفلك في حاجة 
إلى معزز؟

اختبار الخمس خطوات
(لألطفال في عمر 8 سنوات أو أكثر)

ھل یستند الطفل بالكامل بظھره على مقعد السیارة؟

إذا ما كانت اإلجابة "ال" على أي 
من األسئلة السابقة، یعني ذلك أن 
طفلك في حاجة إلى مقعد معزز.

إذا كانت اإلجابة "نعم" على كافة 
األسئلة، یعني ذلك أن الطفل قد اجتاز 

اختبار الخمس خطوات ولیس في 
حاجة إلى مقعد معزز.

ھل یثني الطفل ركبتھ على نحو مریح على حافة مقعد السیارة؟

ھل یمر حزام األمان على كتف الطفل ما بین العنق والذراع؟

ھل حزام الحجر منخفض بحیث یلمس الفخذین؟

ھل یمكن للطفل البقاء على ھذا النحو طوال مدة الرحلة؟
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