
Holmbergs DigitalSafety™ system 

Seznamte se s naší chytrou sedačkou, která posune bezpečnost vašeho dítěte na vyšší úroveň 

Všichni víme, že život s dětmi může být trochu chaotický. Neexistuje nic takového, jako být vždy nad 

věcí. Po rozhovorech se stovkami rodičů jsme zjistili, že existuje několik situací, kterých se většina z 

nás obává, když připevňujeme své děti do dětské autosedačky. 

 

1. Co když se během jízdy dítě samo odepne, aniž bych o tom věděl! 

 2. Co když jsem příliš unavený a zapomenu ho v horkém letním dni v autě? 

A... Co kdybychom vám řekli, že na tyto starosti máme řešení? Protože máme! Řešení se jmenuje iZi 

Turn M i-Size. Jako doplněk k našim oblíbeným rotačním autosedačkám jsme přidali některé funkce, 

které skutečně posouvají bezpečnost dětského pasažéra na další úroveň. 

 

Propojte vaši dětskou autosedačku s telefonem 

Společně se společností Holmbergs jsme vyvinuli první autosedačku na světě s plně integrovaným 

digitálním bezpečnostním systémem. Tento inteligentní systém DigitalSafety™ vám pomůže udržet 

vaše dítě v bezpečí. Vestavěný kontrolní mechanismus v sedačce komunikuje přímo s aplikací BeSafe 

ve vašem smartphonu. Tímto způsobem jste upozorněni na otevření přezky pásů během jízdy nebo 

na to, zda je vaše dítě stále v sedačce, když jste se vzdálili od vozidla. Jedná se o chytřejší a 

propojenější způsob, jak chránit vaši rodinu. 

Firma Holmbergs je předním světovým švédským výrobcem dětských bezpečnostních systémů. Její 

bezpečnostní technologie jsou nedílnou součástí bezpočtu dětských autosedaček a vozidel po celém 

světě. Holmbergs úzce spolupracuje s předními výrobci nejlepších značek autosedaček, jako je 

BeSafe, na vytváření řešení, která zachraňují životy a zvyšují pohodlí a klid. 

 

 

Alarm rozepnutí přezky 

Představte si, jaké to je, když přijedete domů, otevřete dveře auta, abyste odepli své dítě, a zjistíte, 

že přezka pásů již není zapnutá. Kdy to otevřel? Jak to, že jsem si toho nevšiml? Někteří z nás to už 

zažili a není to dobrý pocit. Proto jsme rádi, že vám můžeme představit Holmbergs DigitalSafety™, 

který podobným situacím zabrání. Přezka v této autosedačce má integrovaný senzor 

otevření/zavření. To znamená, že pokud se vaše dítě samo odepne nebo se o to jen pokusí, zatímco 

vy dáváte pozor při řízení, varovný zvukový signál ze sedadla vás upozorní, co se děje na zadním 

sedadle. 

 

Alarm zanechání osamoceného dítěte v autě 

Všichni jsme zažili podobnou noc, kdy se ráno probudíte s pocitem, že jste vlastně vůbec nespali. 

Život rodiče je život, kde spánek neustále chybí. Takže si představte, že byste dnes měli změnit rutinu. 

Obvykle jedete autem rovnou do práce, zatímco manželka veze dítě do školky. Ale v horku, když jste 

tak unavení tak, že zapomenete, jaký je den, že je dnes se školkou řada na vás, všechno skončí trochu 



chaoticky. Takže místo do školky jedete rovnou do kanceláře. Úplně zapomenete na juniora na 

zadním sedadle. Hrozná myšlenka, že? Co kdyby vám jej připomenul telefon, ve chvíli, kdy se vzdálíte 

od autosedačky? Digitální systém hlídající zapomenutí dítěte v sedačce tohle přesně dokáže. Pokud je 

přezka zavřená, zatímco vy a váš telefon opouštíte blízkost autosedačky, spustí se první ze tří stupňů 

alarmu. 

 

 

Video 

https://www.besafe.com/smart-car-seat/ 
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