
  - SensorSafe 2.0 התקנה הוראות

מחנות  SensorSafe . להוריד את האפליקציה1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodbaby.sens )או  האפליקציות

orsafe  .אנדרואיד(( ולאשר( 

 (Create Famlity. למלא את כל הפרטים )2

ולשלוח   . במידה ונרצה לצרף משתמשים נוספים, כגון: אמא/אבא/סבתא וכו' יש צורך לבחור 3
שלושה   3ניתן לבחור עד  זימון למשתתפים.

 (.Send Invite)יש ללחוץ  האפליקציה. את להוריד חייבים המשתתפים ל כ משתתפים. 

 .Skip. למלא בעמודה פרטים לפי הצורך וללחוץ 4

 . Continue -לאשר מיקום. להמשיך ב  Location. במידה ולא בחרנו משתתפים, נלחץ על 5

 . Set up. יפתח מסך 6

 .Start using the App. מסך 7

 . No Later -ב   ויציאה  Continue. לאשר 8

 .Select, יש לבחור device. הגענו למסך 9

אין לחבר   לחבר. מכן ולאחר הרכב  את להניע יש Safe :Sensor. חיבור מחבר רכב )דונגל( 10
את מחבר הרכב )דונגל( לפני הנעת  

 המושבים.  בין או להגה  מתחת הנהג של משמאלו נמצא כלל  בדרך החיבור הרכב.

http://www.wikiobd.co.uk/manu הבא: לקישור להיכנס יש שונים ברכבים שקעים למציאת
facturers.php?pt=1 

 יש לבחור את סוג הרכב. האפליקציה תזהה האם הרכב היברידי או לא.  .11

 אפליקציה תזהה את הכסא. . כעת יש לסגור את אבזם החזה בכסא על מנת שה 12

 . יש לבחור את הלוגו המתאים של החברה באפליקציה. 13

 . לאחר מכן יש לבחור את סוג הכיסא / סלקל. 14

 . יש צורך לבחור את השם, לדוגמא: שם הילד/שם המשתמש וללחוץ על אישור. 15

ההתקנה סוף : 

סף. במידה ויש שני  בסוף ההתקנה יופיע מסך טמפרטורה. ניתן להוסיף כסא נוסף לילד נו
 מושבים, יש צורך 

 .לרכוש מפצל

כדי לשמור על חיי סוללה ארוכים יש לפתוח  
 .את אבזם החזה כאשר הכסא לא בשימוש
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"קמ  10 של מינימלית במהירות נוסע  הרכב כאשר לפעולה  נכנסת  המערכת שניו  30 במשך ש
לפחות  ת . 

  

מחייבות הוראות : 

שלבים על לדלג ולא  ההוראות  לפי לפעול .1 . 

סוללה חיי אורך  לבזבז לא  מנת על בשימוש לא עוד כל החזה  אבזם  את לפתוח .2 . 

זאת דורשת שהאפליקציה לפני (דונגל) רכב מחבר לחבר לא  ראשונה  בהתקנה  .3 . 

 .לרכב (דונגל) הרכב מחבר חיבור לפני הרכב את להניע חייב .4

 


