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Safety on the car

Bezpieczeństwo w samochodzie
Wskazowki ogolne

Uzycie pasow bezpieczenstwa i siedzonek do transportu dzieci w sposob wlasciwy jest
podstawa do unikniecia smierci i obrazen w przypadku wypadku drogowego. Dotyczy to
rowniez wypadkow na drogach okolic zamieszkalych.

Uzywajcie w sposob wlasciwy pasy bezpieczenstwa i umieszczajcie dzieci w sposob
WLASCIWY w siedzeniach odpowiednich do ich wagi i wieku, w sposob poprawny
zapnijcie im pasy. Moze to uratowac zycie lub pomoc w uniknieciu obrazen w momencie
wypadku.
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Zderzenie przy predkosci 50 Km/h jest jak
upadek z 3° pietra.

Zderzenie przy predkosci 100 Km/h jest jak
upadek z 13° pietra.

Jest bardzo waznym uzywanie pasu bezpieczenstwa rowniez w okresie ciazy.
Zwolnienie z obowiazku zapinania pasa bezpieczenstwa w czasie ciazy jest przewidziane
na podstawie zaswiadczenia lekarskiego, ktore poswiadcza zagrozenie ciazy zapinaniem
pasow.

Pas czerwony: pozycja NIEPOPRAWNA.
Pas zielony: pozycja POPRAWNA i nie niebezpieczna.

Dla bezpiecznego i poprawnego transportu dzieci.
W handlu istnieja rozwiazania dla wszystkich wymagan> krzeselka, ktore “rosna” (od 0 do
36 kg), nieco bardziej wymagajace umiejetnosci przy montazu i zabierajace wiecej miejsca.
Ale przy dluzszym czasie uzywania ekonomiczniejsze.
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Krzeselko dla osoby z handicapem: posiada podstawe obracajaca sie o 90 stopni aby
ulatwic usadowienie dziecka.

Systemy isofix sa bezposrednio zawieszane na karoserii samochodu zatrzaskami
pretowymi o szybkim rozlaczaniu. Maja nastepujace cechy:
-wykluczenie pomylek w montazu;
-maksymalna gwarancje bezpieczenstwa;
-omologowane do uzytku uniwersalnego jedynie dla niektorych modeli i do uzytku
poluniwersalnego (przy zastosowaniu pasow bezpieczenstwa);
-moga byz montowane takze w ostatniej chwili.

Normy europejskie wyrozniaja 4 grupy (lub klasy) siedzonek dostosowanych do
roznych typow dzieci wedlug ich ciezaru ciala i wieku.
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Grupa 0: do Kg 10 (od 0 do okolo 9 miesiecy).
Grupa 0+: do Kg 13.

Kolyska, na lewo, jest odpowiednia do Kg 10 (grupa 0) i musi byc zaopatrzona w ochrone
przed uderzeniami wokol glowki dziecka i przewiazania brzusznego ze spacjalna
sprzaczka. Specjalne zaczepy pozwalaja na zaczepienie kolyski w poprzek tylnego
siedzenia samochodu wykorzystujac pasy w trzech punktach auta. Dwa krzeselka w
srodku i po prawej moga byc zamontowane na siedzeniu przednim, odwrocone w kierunku
tylu, lecz jedynie w samochodach, w ktorych NIE MA airbagu po stronie pasazera.

Pamietaj o montowaniu krzeselka zawsze w przeciwnym kierunku niz kierunek jazdy, i
ze z airbagiem przednim aktywnym mozesz uzywac krzeselka jedynie na siedzeniu
tylnym. Przejdz na wieksze siodelko jedynie wtedy, gdy glowka dziecka zaczyna wystawac
ponad brzeg tego co masz.

Grupa 1: od Kg 9 do Kg 18 (od 9 miesiecy do okolo 4-5 lat).
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Rowniez w tym pzrypadku musisz przejsc na krzeselko z grupy wagi ciala wyzszej dopiero
gdy glowa dziecka zaczyna wystawac ponad brzeg siodelka.
Dobrze zapamietaj, ze krzeselko musi byc bardzo dobrze zamocowane do siedzenia
samochodu: nie montowac go zbyt luzno.

Grupa 2 : od Kg 15 do Kg 25 (od okolo 4 do 6-7 lat).
Dla dzieci wiekszych siodelka maja funkcje podwyzszenia siedzenia i zapewnienia
wlasciwego przejscia pasow bezpieczenstwa i wlasciwego ich napiecia.

Rowniez dla dzieci tej grupy miejscen najpewniejszym jest miejsce na tylnym siedzeniu.

Grupa 3: od Kg 22 do Kg 36 okolo (od okolo 6 az do okolo 12 lat).
Do m. 1,50.

Dzieci, ktore jeszcze nie maja wzrostu 1,50 m maja siedziec na podwyzszeniu z oparciem
i zaglowkiem.
Od okolo 12 roku zycia i od m.1,50 tak jak dorosli maja obowiazek uzywania pasow
samochodowych: musi przechodzic dobrze napieta poprzez bark i wokol pasa. Pas
bezpieczenstwa nie moze nigdy znajdowac sie na brzuchu czy szyi; zaglowek ma byc
wyregulowany do wysokosci czubka glowy.
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Aby transport byl wlasciwy i bezpieczny:

Kg 9-18: system
pieciopunktowy
dla pasow 3 punkty i w
czesci obwodu pasa.

Kg 9-18: siodelko Isofix z
pasami pieciopunktowymi
lub stoliczkiem
bezpieczenstwa.

Kg 9-18: siodelko ze
stolikiem bezpieczenstwa do
pasow na 3 punty lub na
obwod pasa.

Ciezar ciala
Wiek

Kg 15-36 podwyzszenie
jedynie dla pasow na 3
punkty.

Kg 15-25: system ze
stoliczkeim bezpieczenstwa
na pasy na 3 punkty lub na
obwod pasa.

Klasa 0
Do Kg 10

Klasa 0+
Do Kg 13

Do 9
miesiecy

Do 18
miesiecy

Klasa 1
Od Kg 9 do
Kg 18
Od 9
miesiecy do
okolo 4 lat

Kg 15-36:
podwyzszenie z
oparciem jedynie dla
pasow na 3 punkty.
Klasa 2
Od Kg 15 do
Kg 25
Od 3 do
okolo 7 lat

Klasa 3
Od Kg 22 do
Kg 36
Od 6 do
okolo 12 lat
do m1,50

Pamietaj: zastosuj dokladnie instrukcje uzycia krzeselka i samochodu, reguluj pasy
siodelka zgodnie z wielkoscia dziecka; pas musi zawsze przylegac dobrze do ciala
dziecka (zdjac kurteczke, bo ogranicza efekt protekcyjny krzeselka).
Jedynie jesli uzyte w sposob wlasciwy krzeselko ratuje zycie dziecka.
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