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DICAS SOBRE INSTALAÇÕES DE
ASSENTOS PARA CRIANÇAS
1. Como instalar um assento de criança no carro
Sempre instale o assento bem apertado
contra o banco do carro; Pressione-o com
o seu corpo para que o cinto de segurança
ou o Universal Anchorage System (UAS)
permaneça bem ajustado ao fixar-se.
Depois de fixo na base, não deve haver
mais de 2.5cm (1’’) de movimento de um
lado para outro ou para a frente. Sempre
cumpra com as regras de fabricação.
Somente use o cinto de segurança ou o
USA individualmente; Nunca os dois ao
mesmo tempo.

2. O uso da alça do ponto de
fixação, ‘tether straps” nos
assentos voltados para frente
(Localizada normalmente na parte traseira
do assento de criança). Deve ser usada
nos assentos voltados para frente.
Assegure-se de que o “tether” ou a alça
do ponto de fixação seja trancado no
gancho de fixação instalado no carro especialmente para este
uso. Verifique no manual do carro para assegurar-se melhor. Se não
há um gancho de fixação instalado, procure seu agente de vendas
de carro para instalar um.

3. O uso do trinco, o sistema UAS (Universal Anchorage
System)/LATCH
Todos os veículos novos fabricados no
Canadá desde o 1 de Setembro de 2002
vem com os pontos de fixação já
instalados para o sistema UAS. Antes de
usar o UAS verifique o manual do carro
para a localização de todos esses pontos. Assim você também se
assegura de acompanhar as instruções de manufatura do assento.

4. O uso do clipe de segurança (locking clip)
Se no sistema da fivela do cinto de
segurança não tiver um clipe de segurança,
um deve ser instalado entre 13 mm (1/2’’)
desde a chapa do trinco. Averigúe no
manual do carro para ver se você
necessita um clipe de segurança.

5. O uso das alças dos arreios do assento de criança
pelas fendas
Assegure-se de que as alças dos arreios
do assento estejam passadas pelas
fendas corretamente. Consulte o manual
de instrução. As alças dos arreios do
assento voltado para trás devem estar no,
ou abaixo do ombro da criança; enquanto
as alças dos arreios do assento voltado
para frente devem estar acima dos ombros da criança.

6. Como usar as alças dos arreios para proteger a sua
criança
Assegure-se de que as alças estejam lisas e não
dobradas ou torcidas. No uso para um bebê o
espaço entre as alças e a clavícula só pode caber
um dedo. Para a criança sentada virada de frente,
ajuste as alças dos arreios para que o espaço
entre as alças e o peito da criança também só
pode caber um dedo. O clipe, ou a presilha do
peito deve estar na altura das axilas.

7. Instalação bem longe do air bags ativos
Sempre instale um assento de criança longe
do air bag. O lugar mais seguro para uma
criança menor de 13 anos é no banco traseiro
do veiculo.

8. Instalação de assento voltada para trás num ângulo
apropriado
Um assento de criança voltado para trás deve
estar num ângulo de 45 graus. Se seja
necessário, use uma toalha enrolada ou uma
barra de espuma sob a base da frente do
assento para ajustar o ângulo do encosto do
banco. Oitenta por cento dos assentos de
criança necessitam suporte nos bancos dos
carros.
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9. Assento de elevação ou “booster”
O assento de elevação eleva a criança a uma
altura suficiente para que o cinto de seguridade
de adulto funcione com efetividade. O cinto de
três pontos deve ser usado em todos os
assentos de elevação. A criança deve conseguir
apoiar as costas inteiras no encosto do banco do
carro. O cinto de ombro deve cruzar o peito e o
cinto de colo deve estar sobre os quadris.

10. Verifique o selo de certificação
Todos os assentos de criança fabricados para
serem vendidos no Canadá, devem passar
pelo Canadian Motor Vehicle Safety Standard
(CMVSS) certificados e aprovados de acordo
com os requisitos de segurança estabelecidos.
Não use um assento de criança que não tenha
a data de fabricação ou que esteja caducado;
A validez só é efetiva por 10 anos de uso.
Assentos de segurança para crianças sem os selos ou
certificações aprovadas não cumprem com os requerimentos do
CMVSS.

Para mais informações sobre assento de carro para
criança visite: www.mto.gov.on.ca/safety
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