New York’un 4 Adımı
Hamilelik ve Emniyet Kemerleri

•

•

Hamile kadınlar alt kemeri karnın
altına gelecek şekilde, mümkün
olduğunca alta, kasık hizasına
yerleştirmelidir.

New York Emniyet Kemeri Kanunu
ne olursa olsun, motorlu araçlarda
emniyet kemeri takmalıdır.

•

Yaralanmaları önleyebilmeleri için
çocuk koltuklarının federal motorlu
araç standartlarına uygun olması
ve kurulumlarının düzgün yapılması
gerekmektedir.

•

Çocuk koltuğunun doğru
kullanıldığından ve yerleştirildiğinden
emin olmak için üreticinin talimatlarını
ve motorlu araç kullanım kılavuzunu
okuyun.

•

Talimatlara dikkatlice uyun.

•

Her çocuk güvenlik koltuğunun ağırlık,
yükseklik ve yaş kısıtlamaları için kendi
kullanım kılavuzunu kontrol edin.

Omuz kemeri göğüslerin arasından
geçmelidir. Kemerin rahat olmasına
özen gösterin.

Sık Karşılaşılan Araba Koltuğu
Güvenlik Hataları

New York Çocuk Yolcu Güvenliği
ve Yükseltici Koltuk Kanunu

•

•

2 yaşından küçük çocuklar arkaya
dönük çocuk koltuğunda oturtulmalıdır.

•

8 yaşına kadar olan tüm çocuklar
onaylı bir çocuk koltuğunda
oturtulmalıdır.

•

Çocuklar için kullanılacak çocuk
koltuğu seçilirken yaşın değil, boy
ve ağırlığın dikkate alınması önerilir.

•

Çocuk Yolcu Güvenliği

• Tüm yolcular oturma pozisyonu ve yaşı

Arkaya bakan çocuk koltuğundan
öne bakan çocuk koltuğuna erken
geçilmesi.

Çocuk koltuğunun yeterince sıkı
sabitlenmemesi: Yanlara veya kemer
kısmında koltuktan dışarı doğru
2,5 cm'den fazla oynamamalıdır.

•

Çocuğun üzerindeki kemerlerin
yeterince sıkı olmaması: Eğer kemer
malzemesini parmak uçlarınızla
tutabiliyorsanız, çok gevşek demektir.

•

Mandal klipsinin çok yukarıda ya
da çok aşağıda olması: Çocuğun
koltukaltı hizasında olmalıdır.

•

Çocuğun yanlış çocuk koltuğuna
oturtulması: Çocuğunuza emniyet
kemeri takmakta acele etmeyin.

•

Bir dönüştürülebilir ya da öne bakan
bebek koltuğunu sabitlemek için
MANDAL ya da emniyet kemeri
kullanın, ama bunların ikisini birlikte
kullanmayın.
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1 Arkaya Dönük Koltuk

•

Arkaya dönük olan 3 çeşit koltuk vardır:
bebek koltuğu, dönüştürülebilir koltuk
ve hepsi bir arada koltuk.

•

New York eyalet yasalarına göre,
2 yaşından küçük tüm çocukların
arkaya dönük koltukta oturtulması
gereklidir.

•

Çocuklar, koltuğun boy ve ağırlık
limitlerine bağlı olmak üzere
dönüştürülebilir araba koltuklarında
arkaya dönük olarak daha uzun süre
kalabilir.

•

•

Arkaya dönük çocuk koltuklarını
her zaman arkaya yatık şekilde
(45 derecelik açı ile) ve araba koltuğu
üreticisinin talimatlarına göre yerleştirin.
Çocuk koltuğunun kemerlerinin rahat
olmasına ve seviyesinin omuz hizasında
ya da daha altında olmasına özen
gösterin.

•

Arkaya dönük koltuklar aracın arka
koltuğuna yerleştirilmelidir. Bir araba
koltuğu ön koltukta kullanılacaksa
hava yastıkları devre dışı bırakılmalıdır.

•

Arkaya dönük bir araba koltuğunu
asla aktif bir hava yastığı ile birlikte

2 Öne Bakan Koltuk

•

Öne doğru bakan kemerli çocuk
koltukları dönüştürülebilir, kombine ve
hepsi bir arada olmak üzere üç çeşittir.

•

Tam konumlandırma için üreticinin
talimatlarına bakın.

•

Arkaya doğru bakan çocuk koltuğunda
oturan büyümüş çocuklar için: Çocuklar
ağırlık sınırını (araba koltuğu üreticisinin
talimatlarına bağlı olmak üzere tipik
olarak 18-36 kg) aşana kadar öne
doğru bakan bir kemerli çocuk koltuğu
kullanılmalıdır.

•

Öne doğru bakan çocuk koltuğunu
dikey konumda ve üretici talimatlarına
göre yerleştirin.

•

Kemerlerin tokalarını uygun
desteklenmiş yuvalara ya da omuzların
üstüne alın ve kemerlerin rahat olmasına
özen gösterin.

3 Yükseltici Koltuk

•

Çocuklar öne doğru bakan bir kemerli
çocuk koltuğuna oturamayacak kadar
büyüyünce yükseltici koltuk kullanmalı
ve yetişkin emniyet kemeri takacak
ölçüde büyüyene kadar kullanmaya
devam etmelidir.

•

Hem sırt dayama kısmı olan hem
de olmayan çocuk koltukları, bir alt
kemer ve omuz kemeri ile birlikte
kullanılmalıdır.

•

Yükseltici koltuklar, alt kemerin bir
çocuğun belinin etrafına düzgünce
ve omuz kemerinin de doğru bir şekilde
yerleşmesini sağlar.

•

Bazı yükseltici koltukların sırt dayama
kısmı vardır, bazılarının yoktur.

•

Sırt dayama kısmı olmayan yükseltici
koltuklar, sadece baş dayama yeri
olan araçlarda kullanılmalıdır.

4 Yetişkin Emniyet Kemeri
•

Çocuğunuz, sırtını koltuğun sırt kısmına dayadığında bacakları
koltuktan sarkmadan bükülüyorsa yetişkin emniyet kemeri kullanmaya
hazır demektir.

•

Kemer omuzdan (boyundan değil) ve belden (karından değil)
geçmelidir. Kemerin uzunluğu yaklaşık 145 cm'dir.

