GRUPS DE CADIRES
En tots els casos s’ha de tensar bé l’arnès o cinturó que subjecta l’infant i aquest no ha d’anar mai
a la cadira amb roba d’abric.
La instal·lació es fa per mitjà de:
CINTURÓ (de 2 i 3 punts) i/o ISOFIX (3 punts d’ancoratge)
TOTS DOS són igual de segurs, però amb el sistema ISOFIX hi ha menys errors d’instal·lació
SISTEMA I-SIZE
És un estàndard europeu d’homologació de sistemes
de retenció infantil (ECE R-129), que substitueix
progressivament l’ECE R-44. Aquestes cadires infantils
permeten que l’infant viatgi en sentit contrari a la marxa
fins a més edat que els sistemes actuals.
Per classificar-lo s’utilitza l’alçada de l’infant
en lloc de l’edat i el pes
COM POSAR-SE EL CINTURÓ?
Comprovau que la banda diagonal passi per damunt
de la clavícula i l’espatla, SENSE TOCAR EL COLL,
i que la banda horitzontal quedi tan baixa com sigui
possible, damunt dels malucs i de les cuixes,
MAI DAMUNT L’ABDOMEN
GRUP 1 (de 9 a 18 kg)

Es poden col·locar en el sentit
A FAVOR DE LA MARXA o en el sentit
CONTRARI A LA MARXA (OPCIÓ MÉS
RECOMANADA ACTUALMENT)
La cadira es fixa al seient per mitjà del cinturó de
seguretat o l’ISOFIX. L’infant se subjecta a la cadira
amb un arnès de cinc punts, que ha de sortir de l’altura
de l’espatla o per davall, MAI PER DAMUNT

GRUP 2-3
(de 15 a 36 kg)
A FAVOR DE LA MARXA
El cinturó de seguretat fixa
la cadira i subjecta l’infant
Dos tipus:
AMB RESPATLLER (més seguretat)
SENSE RESPATLLER (només a partir
de 125 cm)

GRUP 0 i 0+
(des de nounat fins a 9 o 13 kg,
o fins que el cap de l’infant
sobrepassi el límit
superior de la cadira)
En el SENTIT CONTRARI A LA MARXA
Es fixa al seient amb el cinturó de seguretat o l’ISOFIX.
L’infant se subjecta a la cadira amb un sistema
d’arnès, que ha de sortir de l’altura de l’espatla
de l’infant o per davall, MAI PER DAMUNT
El límit són 9 kg (grup 0) o 13 quilos (grup 0+)
NO ES RECOMANEN els cabassos
GRUP 1-2
EN EL SENTIT CONTRARI
A LA MARXA (de 9 a 25 kg)

Permeten viatjar en el sentit contrari
a la marxa una vegada que ja no hi ha
la possibilitat —per l’edat, el pes o la talla—
de viatjar en un grup 0 o en un grup 0-1
La cadira es pot fixar amb l’ISOFIX (fins als 18 kg)
o amb el cinturó del cotxe (fins als 25 kg)
L’infant se subjecta a la cadira amb un sistema d’arnès.

A PARTIR DE 135 cm
A partir d’aquesta alçada es podria
viatjar sense sistema de retenció
infantil, només amb el cinturó
de seguretat del cotxe.
Tanmateix, es recomana continuar
fent ús d’un sistema de retenció infantil
fins que l’infant faci aproximadament
150 cm d’alçada

