Siguranta in masina

Alege calea sigura cu Cam
Poate fi foarte distractiv sa il scoti pe cel mic la plimbare cu vrumm vrumm, dar in acelasi timp este si o
provocare pentru voi, parintii.
Vreti sa salutati impreuna pasarile, sa numarati copacii, sa vedeti oile si vacutele de pe marginea drumului,
sa descoperiti forme simpatice de norisori ...
Insa fiecare plimbare cu masina, fie ea scurta sau lunga,
trebuie sa fie una sigura pentru intreaga famlie.
Asa cum voi, mami si tati, aveti fiecare locul vostru in
masina si va protejati cu centura de siguranta, asa si cel
mic are nevoie de locul lui special.
Iar acest loc nu este in brate la mama sau la buni.
Fii un parinte responsabil !
Nu lasa siguranta celui mic la mana destinului !
Scaunul auto special creat pentru el ii poate salva viata celui devenit totul pentru tine ! In plus, prin legislatia
din Romania este obligatorie folosirea unui dispozitiv de fixare in scaun pentru toti copiii pana la 3 ani si
toti copiii care au sub 1,35 m. inaltime.
Dispozitivul de fixare poate fi : un scaun auto suplimentar (ancorat in autovehicul) sau centura de siguranta
in combinatie cu un dispozitiv partial de fixare in scaun (inaltator auto, cosulet/scaun pentru sugari, chinga
de ghidare, sisteme de centuri pentru copii).
Alege pentru copilul tau doar scaune auto omologate !
Scaunele auto CAM sunt omologate, testate si in acord cu toate standardele impuse de Uniunea Europeana :
-

ECE R44/04
Test de basculare
Test de rezistenta
Test standard de impact frontal cu un perete la viteza de 50km/h
Materiale complet non-toxice (EN71) si fara ftalati (Directiva 2005/84/CE)

Reguli de siguranta
1) Intotdeauna foloseste un scaun auto recomandat pentru copilul tau. In cazul scaunelor auto,
recomandarile nu tin neaparat seama de varsta, ci mai ales de greutatea celui mic.
Grupa 0 – de la 0 la 10 kg
Grupa 0+ – de la 0 la 13 kg
Grupa 1 – de la 9 to 18 kg.
Grupa 2 – de la 15 to 25 kg
Grupa 3 – de la 22 to 36 kg.

De la nastere pana la 9 luni
De la nastere pana la 12/14 luni
De la 9 luni pana la 4 ani
De la 3 la 6 ani
De la 5 la 12 ani

2) Fixeaza scaunul auto in masina urmand intocmai manualul de instructiuni oferit de producator
3) Inainte de a fixa scaunul, asigura-te ca ai verificat pe care scaun din masina (in fata, in spate pe lateral
sau pe centru) se poate fixa. Tine cont si de orientarea scaunului fata de directia de mers, in functie de
grupa de varsta. (Pentru grupa 0, de exemplu, intotdeauna vei monta scaunul cu spatele catre directia
de mers)
4) Inainte de a-i pune copilului centurile de siguranta, asigura-te ca scaunul este fixat corect in masina
5) Intotdeauna prinde hamurile scaunului auto, chiar si pentru distante foarte scurte
6) Ofera-i intotdeauna copilului un exemplu pozitiv, folosind si tu mereu centura de siguranta
7) Aminteste-ti intotdeauna ca daca iti ti copilul in brate in masina, in special pe locul din fata, il expui
unui pericol enorm in caz de accident
8) Daca in timpul plimbarii cu masina copilul devine agitat, opreste masina si incearca sa-l ajuti sa se
relaxeze cu o plimbare scurta pe jos. Nu il lua din scaunelul lui atat timp cat masina este in miscare !
9) Inlocuieste scaunul auto in urma producerii unui accident, chiar si minor, intrucat exista posibilitatea
ca acesta sa fie deteriorat pe interior, in locuri inaccesibile privirii, dar esentiale pentru siguranta.
Cum alegi scaunul auto pentru copilasul tau ?
In primul rand tine cont de faptul ca scaunul auto nu este o jucarie sau un accesoriu auto.
Este un element obligatoriu, foarte important pentru siguranta copilului tau.
Astfel, este important in primul rand sa te orientezi tinand cont de caracteristicile scaunului si ale masinii
tale, precum si de certificari, lasand partea de design pe locul secund.
Apoi, ia in considerare urmatoarele :





Sa fie omologat in Uniunea Europeana
Sa fie potrivit greutatii copilului
Preferabil sa aiba ham cu prindere in 5 puncte si inchidere intre picioare
Un spatar reglabil i-ar oferi un plus de confort copilasului atunci cand doarme in timpul
deplasarii

Informatiile esentiale le gasesti pe eticheta galbena sau portocalie, care este obligatoriu sa se regaseasca pe
scaunele auto comercializate in UE si arata cam asa :

Gama CAM
Scaune auto ofera optiuni multiple, toate testate si omologate, oferind siguranta sporita

