Z
TUDO O QUE DEVES SABER SOBRE O SISTEMA ISOFIX

As
ANCORAGEN
Os carros com ISOFIX contam com duas ancoragens (barras
de metal) que estão entre o assento e o encosto.
Todos os veículos fabricados desde Fevereiro de 2013 devem
ter ancoragens deste tipo para ao menos dois assentos.

IDENTIFICAÇÃO
Para saber se seu veículo dispõe do ISOFIX,
verifique o manual do carro.
É provável que também encontre um logo ou uma
etiqueta ISOFIX.

ANCORAGEM
Como fixar uma cadeirinha com ancoragem ISOFIX?
Enganche as duas extensões rígidas ou clips de metal que há
na parte inferior traseira da cadeirinha nas duas ancoragens
do veículo. Um ‘clique’ e uma linha verde irá indicar que está
corretamente ancorada.

BASE
ISOFIX
No caso das cadeirinhas viradas para trás
precisa-se de uma ‘base ISOFIX’.
Desta forma, evitamos utilizar o cinto de segurança.
Instala-se previamente a base nas ancoragens
ISOFIX e posteriormente fixa-se a cadeirinha na
base.

TOP TETHER
Terceiro ponto de ancoragem do sistema ISOFIX. O cinto de
segurança fixa a parte posterior do encosto do SRI na parte
posterior do encosto do assento ou inclusive ao
porta-malas do carro.
O ponto de ancoragem superior está no assoalho do
porta-malas ou na parte traseira do banco do veículo. Uma
vez instalada a cadeirinha, enganche o Top Tether no
terceiro ponto de ancoragem ISOFIX. Tensione e verifique a
indicação, para ver se a tensão é a adequada.

PÉS DE
APOIO

LOWER
TETHER

É a alternativa ao Top Tether.
Utiliza-se com as cadeirinhas dos Grupos 0+ e I,
tanto viradas para trás como para frente. O pé de
apoio prolonga-se até fazer contacto com o solo do
veículo. Na altura correta.Posteriormente,
verifique se está estável.
Consulte o manual do carro para comprovar que
poderá pôr sem problemas.

Outro tipo de ancoragem que também evita a rotação.
Pensado para os SRI virados para trás.
Não dispõe de ancoragem específica.
Movemos o assento do passageiro para frente até que
possamos ver o trilho.A seguir, passamos o tensor ao redor
do trilho ou ao redor de um dos pés de apoio.
Repetimos com o outro tensor no outro trilho.
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