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✔✔✔ ✔✔✔Baru lahir sampai 

paling tidak 6 bulan
Harus memakai kursi pengaman 
menghadap belakang pakai tali 
pengait.

Bayi harus tetap menghadap 
belakang sampai berat badannya 
sesuai batas.

Paling tidak 4 bulan 
sampai 4 tahun

Gunakan kursi pengaman 
menghadap belakang atau depan 
pakai tali pengait. 

Paling tidak 4 tahun 
sampai 7 tahun

Gunakan kursi pengaman 
menghadap depan atau kursi 
booster dengan sabuk pengaman 
dewasa atau sabuk pengaman anak

Anak harus tetap dalam kursi pengaman sampai mereka lewat batas yang ditetapkan, 
dan masuk ke tahap berikutnya Selalu ikuti instruksi manufaktur

Daftar periksa

Keranjang bayi/kapsul

Kursi pengaman 
konvertibel hadap 
belakang

Anak paling aman di belakang
Sesuai UU, anak usia di bawah 7 

tahun dilarang duduk di kursi depan *

Baru lahir sampai 
paling tidak 6 bulan

Kursi pengaman  konvertibel 
hadap belakang/depan

kursi pengaman kombinasi 
pakai tali pengait

Paling tidak 4 bulan 
sampai 4 tahun

Kursi pengaman hadap depan 
pakai tali pengait

Kursi booster dengan sabuk 
pengaman dewasa

Kursi booster dengan asesori 
sabuk pengaman anak

Paling tidak  4 tahun 
sampai 7 tahun
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 *Ada pengecualian



INDONESIAN

Pakai sabuk  
pengaman
Setiap anak
Setiap naik mobil.

Sesuai UU, Anda wajib memiliki kursi 
Pengaman anak di mobil Anda

Sesuai UU, Anda wajib 
memiliki kursi Pengaman 

anak di mobil Anda

Kursi Pengaman 
Anak di Mobil

 Harus sesuai Standar 
Australia/Selandia Baru 
1754

 Lihat stiker ini

 Maksimum berusia 10 tahun

 Jika Anda mengalami 
kecelakaan, Anda harus 
mengganti kursi Pengaman 
anak di mobil Anda

Di mana mencari bantuan
Telp 1300 780 713
Jika butuh juru bahasa,  

telp 13 14 50

Bahan ini dibuat oleh Pendidikan Narkoba 
dan Kesadaran Jalan Sekolah (SDERA) Smart 

Steps dengan berkonsultasi dengan

Kidsafe WA 
kidsafewa.com.au 

08 6244 4880

Road Safety Commission 
rsc.wa.gov.au

WALGA Roadwise Program 
childcarrestraints.com.au
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