
БЕЗОПАСНОСТ.УМНА ФУНКЦИЯ.ВИНАГИ СВЪРЗАНИ.



СПОКОЙСТВИЕ ЗА РОДИТЕЛЯ, 
БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕТЕТО.

SENSORSAFE
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

CYBEX смесва смарт технология и дизайн в SensorSafe. 

Така ще можете да следите още по -добре безопасността и 

здравето на вашето дете. SensorSafe е к липс, който се 

закрепя за колана. Предлага се към няколко CYBEX Plat inum 

и Gold i -SIZE столчета за кола.

SensorSafe предава важна информация към смартфона ви с 

която може да се предотвратят критични ситуации: ако детето 

откопчее колана, ако температурата около детето е твърде 

ниска или висока или ако детето е оставено без наблюдение 

или за твърде дълго време в колата. Всички съобщения 

се приемат чрез Bluetooth® и с помощта на приложение 

за телефон в което ще намерите информация относно 

първоначалното свързване и други често задавани въпроси.

Технологията, която превзе световните пазари!
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СЛЕДИ ЗА 

ОБЕЗОПАСЯВАНЕТО  
НА ДЕТЕТО 

ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

КОНТРОЛ НА ОБЕЗОПАСЯВАНЕТО С КОЛАН

SensorSafe клипса ще ви информира ако детето откопчее или се изплъзне 

от колана. Ако това се случи ще получите съобщение от приложението.
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СЛЕДИ ЗА 

ПРЕГРЯВАНЕ  
НА ДЕТЕТО 

В КОЛАТА

Дори навън да е само 16°C, 

това може да има фатални по-

следствия за забравено/ 

оставено в колата дете.

kidsandcars.org Database (1998–2015)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОПАСНО ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА  
ИЛИ ДЕТЕ ОСТАВЕНО САМО

SensorSafe клипса следи температурата вътре в колата, за да информира за прегряване или охлаж-

дане на детето. Ако това се случи, веднага ще получите известие от приложението на телефона 

си. Температурните амплитуди могат да са много опасни, ако детето е оставено без наблюдение в 

колата. Ако детето е оставено самичко SensorSafe клипса ще ви изпрати съобщение. Имате опцията 

да добавите контакти за спешни случаи, както и местонахождение на колата по всяко време.
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