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מוצר זה פותח ברגישות ואהבה 
על מנת שנוכל יחדיו לשמור על 
היקר לנו מכל אך לא נועד להיות 

תחליף לתשומת לב.

יחד נמנע את האסון הבא.
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 Bcare או חפש את אפליקציית
Google Play -או ב App Store -ב

להורדת האפליקציה
סרוק את הקוד הבא:

הוראות התקנה



התחל תהליך צימוד

 Powered by

מערכת למניעת שכחת ילדים ברכב

לחץ על התחל תהליך צימוד
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הזדהה עם מספר הטלפון שלך.
לאחר מכן ישלח SMS עם קוד אימות לנייד 

שלך, הקלד אותו באפליקציה. 

הקלד מספר טלפון
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הנח את הכרית על כיסא הבטיחות כך שהיא 
חובקת את אבזם הבטיחות

פתח את רוכסן הכרית, הוצא את בית הסוללות, 
 2x1.5v AAA Alkaline הכנס שתי סוללות

וסגור את הרוכסן



הושב את ילדך על הכרית והשאר עד לסיום תהליך 
הצימוד באפליקציה

* גם תיק או הנחת יד יספיקו לתהליך הצימוד כל עוד 
שומעים צליל הדלקה מהכרית
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חזור לאפליקציה ולחץ על הוסף כרית

אין עדיין כריות משויכות במערכת

הוסף כרית



לחץ על התחל צימוד
 QR -יש באפשרותך גם לסרוק את קוד ה

הנמצא בתוך הכרית.

הוספת כרית חדשה
הושב את ילדך על הכרית והשאר עד לסיום 

תהליך הצימוד

גם תיק או הנחת יד יספיקו לתהליך הצימוד כל עוד 
שומעים צליל הדלקה מהכרית

הכל מוכן, התחל צימוד
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בחר את הדמות שהכי מזוהה עם ילדך 
והקלד את שמו במסך הבא

המשך

בכדי להפוך את חווית השימוש למהנה יותר
בחר את הדמות שהכי מזוהה עם ילדך

בחר דמות



הגדר אנשי קשר לשעת חירום

הוסף אנשי קשר 

אנשי קשר לחירום

 SMS בעת חירום תשלח המערכת הודעות

לאנשי קשר מוגדרים. 

13



כעת הכרית מוגדרת במערכת

86%

עדן חירום

מחיקה

אחריות

עריכה

הוסף כרית



אופן התצוגה באפליקציה 
כאשר הילד אינו יושב על הכרית

אופן התצוגה באפליקציה 
כאשר הילד יושב על הכרית

86%

עדן

86%

עדן
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בטל התראה

התראה!
הקשר עם היחידה נותק

נא וודא שלא שכחת כלום ברכב

במידה וההתראה לא תבוטל תשלח
הודעת חירום בעוד 01:10 דק׳
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במידה והמערכת זיהתה שהטלפון התרחק מעל 3 מטרים 
מהרכב והילד יושב על הכרית בכיסא הבטיחות התראה 

תשלח לנייד.

4 דקות ישלחו  במידה וההתראה לא תבוטל לאחר 
התראות לאנשי הקשר שהוגדרו למצב חירום בצירוף 

לינק למיקום הרכב ומספר הטלפון של הנהג.

במידה והאפליקציה לא מחוברת לכרית  
ישמע צליל קצר כל 10 שניות המעדכן 
שהמערכת לא פועלת. במקרה הזה יש 

לוודא שהאפליקציה פתוחה ברקע.
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ניקיון ותחזוקה

ע"פ המלצת היצרן יש לנקות את הכרית באמצעות מטלית 
לחה עם מים בלבד. במקרים קיצוניים בלבד באם ישנם 
כתמים קשים ניתן להסיר את כיסוי הכרית ולכבס ביד 

במים פושרים בלבד כדי לא לפגוע באיכות הבד.

1. פתחו את הרוכסן והוציאו את הסוללות.
2. הסירו את כיסוי הכרית והניחו את החלק הפנימי   

    במקום יבש ונקי. הקפידו לא לגעת בחיבורים    
    האלקטרוניים.

3. שטפו בעדינות את הכרית במים פושרים ללא  
    חומרי ניקוי.

4. רק לאחר שהכיסוי התייבש לחלוטין הכניסו את  
    החלק הפנימי למקומו המקורי. (יש לייבש באוויר  

    פתוח ללא שימוש במייבש).
5. יש להחיל תהליך צימוד של המערכת מחדש  

    כמתואר בהוראות ההתקנה.

אזהרה: רכיבי המעגל הפנימי אינם עמידים בפני 
מים, אין להשרות / לטבול במים.
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החלפת סוללה

לצורך החלפת הסוללות פתח את רוכסן הכרית, 
הוצא את בית הסוללות, החלף סוללות רק לסוג 
המותאם 2x1.5v AAA Alkaline והחזר את בית 

הסוללות לתוך הכרית

ניתן לראות את מצב סוללת הכרית במסך 
הראשי של האפליקציה.

8%

עדן
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מאפיינים טכנים

פותח בישראל

מידות הכרית

משקל 

סוללה 

תקשורת 

30x22 ס״מ

100 גרם

2x1.5v AAA Alkaline

BLE 5



ניתן להוסיף מחזיק מפתחות חכם המסונכרן 
עם הכרית ומאפשר קבלת התראות בטיחות 

ללא צורך באפליקציה

לפרטים ולרכישה היכנסו לאתר:
bcare.baby

מחזיק המפתחות החכם של
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לקוח יקר, אנו מברכים אותך על רכישת מוצר איכות מבית א.ד.י. 
מערכות סטריאו ואזעקות לרכב בע"מ ("א.ד.י. מערכות") ומשוכנעים, 

כי תהנה ממנו. 

א.ד.י. מערכות אחראית לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זו 
למשך התקופה והתנאים שיפורטו להלן. 

תנאי אחריות:
א.ד.י. מערכות נותנת בזה אחריות למוצר לתקופה של  12 חודשים 

מתאריך הרכישה/אספקה.
אחריות זו הינה לתיקון כל קלקול, לקוי או פגם במוצר, ללא תשלום, 
בכפוף לסייגים המצויים בתעודה זו, שיהיה בהם כדי למנוע את פעילותו 

התקינה של המוצר.
לא.ד.י מערכות שיקול הדעת הבלעדי אם וכיצד לתקן, להחליף את 
המוצר, או חלקו וזאת ללא תשלום, ובלבד ותנאי אחריות זו יישמרו.  

המוצר הינו מוצר סיוע ו/או תמיכה בלבד לטובת מניעת שכיחת ילדים 
ברכב ואין ולא תהיה לא.ד.י. מערכות ו/או מי מטעמה כל אחריות ו/או 
חבות בקשר לכל נזק לכל אדם ברכב ו/או לכל אסון שיתרחש חלילה 
כתוצאה מאי עבודת ו/או פעילות המוצר כהלכה. השימוש במוצר 
שלעצמו אינו מונע שכיחת ילדים ברכב ואין בו כדי להחליף את אחריות 

המבוגר ו/או מי שהילד מצוי באחריותם.
באחריות המשתמש במוצר לוודא פעילותו התקינה וכן להקפיד על 

החלפת סוללות מעת לעת.
האחריות תהא בתוקף ובכפוף להצגת תעודת אחריות שכל הפרטים 

בה מלאים וכן חשבונית-מס ואסמכתא על התקנת המוצר על ידי מי 
שהוסמך ו/או הורשה לכך מטעם א.ד.י מערכות.

האחריות לא תחול במקרים שיפורטו להלן:
אין האחריות חלה על סוללות או במקרה של קלקול או נזק שנגרמים 

עקב פגם בסוללות או נזילה שלהן בתוך המוצר.
אין האחריות חלה במקרים של פתיחת מכשיר ו/או שימוש בו בצורה 
שאינה תואמת את הוראות השימוש של היצרן ו/או שימוש לא נכון 

במוצר ו/או פתיחה באופן ונדליזם שאינו תואם שימוש טבעי/סביר.
אין האחריות חלה במקרה של קלקול או נזק שנגרם עקב ו/או בקשר 
לגורמים חיצוניים שאינם באחריות ו/או בשליטת א.ד.י. מערכות, לרבות 
בקשר לטיב, איכות ואמינות התקשורת הסלולרית ולרבות בקשר ליתר 

מערכות הרכב בו מותקן המוצר.
אין האחריות חלה במקרה של קלקול או נזק בכל מקרה של ביצוע 
תיקון, שינוי מכל סוג שהוא לרבות שינוי תצורה, פירוק, טיפול בכל סוג 
שהוא, הוספה או הסרה של רכיבים או חלקים מהמוצר, או ניסיון לבצע 
את הנ"ל, ע"י מתקין ו/או אדם ו/או גורם שלא הוסמך ו/או הורשה לכך 

מטעם א.ד.י מערכות.
אין האחריות חלה במקרה של קלקול או נזק כתוצאה מזדון, מרשלנות, 
הזנחה או שימוש בלתי סביר במוצר, לרבות קלקול או נזק כתוצאה 
מחבלה, שבר, נפילה, פגיעה מכל סוג שהוא, מגע עם מים, רטיבות, 
חרקים, מזון מכל סוג שהוא, חול, לכלוך, אבק, שמן, נוזל/ים, אחזקת 

המוצר בתנאי טמפרטורה או לחות בלתי נאותים.
אין האחריות חלה במקרה של קלקול או נזק כתוצאה מגורם חיצוני או 
כוח עליון, מכל סוג שהוא, לרבות שריפה, פגיעת ברק, רעש אדמה, 

הצפה או תאונה.
אין האחריות חלה במקרה של קלקול או נזק לכיסוי חיצוני, לצבע ו/או 

למעט בלאי משימוש טבעי/סביר יומיומי.
למעט כל ההתחייבויות הכלולות בתעודה זו, מובהר כי, בשום מקרה 
לא תהיה  א.ד.י. מערכות או מי מטעמה כל אחריות לכל נזק ישיר או 
עקיף ללקוח או לצד ג' לרבות מחיקה, שיבוש או אובדן מידע מכל סוג 

שהוא.

תעודת אחריות -
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להרחבת אחריות בעלות מוזלת 
ולבדיקת תוקף האחריות היכנסו ל-

https://bcare.baby/warranty



לקוח יקר, אנו מברכים אותך על רכישת מוצר איכות מבית א.ד.י. 
מערכות סטריאו ואזעקות לרכב בע"מ ("א.ד.י. מערכות") ומשוכנעים, 

כי תהנה ממנו. 

א.ד.י. מערכות אחראית לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זו 
למשך התקופה והתנאים שיפורטו להלן. 

תנאי אחריות:
א.ד.י. מערכות נותנת בזה אחריות למוצר לתקופה של  12 חודשים 

מתאריך הרכישה/אספקה.
אחריות זו הינה לתיקון כל קלקול, לקוי או פגם במוצר, ללא תשלום, 
בכפוף לסייגים המצויים בתעודה זו, שיהיה בהם כדי למנוע את פעילותו 

התקינה של המוצר.
לא.ד.י מערכות שיקול הדעת הבלעדי אם וכיצד לתקן, להחליף את 
המוצר, או חלקו וזאת ללא תשלום, ובלבד ותנאי אחריות זו יישמרו.  

המוצר הינו מוצר סיוע ו/או תמיכה בלבד לטובת מניעת שכיחת ילדים 
ברכב ואין ולא תהיה לא.ד.י. מערכות ו/או מי מטעמה כל אחריות ו/או 
חבות בקשר לכל נזק לכל אדם ברכב ו/או לכל אסון שיתרחש חלילה 
כתוצאה מאי עבודת ו/או פעילות המוצר כהלכה. השימוש במוצר 
שלעצמו אינו מונע שכיחת ילדים ברכב ואין בו כדי להחליף את אחריות 

המבוגר ו/או מי שהילד מצוי באחריותם.
באחריות המשתמש במוצר לוודא פעילותו התקינה וכן להקפיד על 

החלפת סוללות מעת לעת.
האחריות תהא בתוקף ובכפוף להצגת תעודת אחריות שכל הפרטים 

בה מלאים וכן חשבונית-מס ואסמכתא על התקנת המוצר על ידי מי 
שהוסמך ו/או הורשה לכך מטעם א.ד.י מערכות.

האחריות לא תחול במקרים שיפורטו להלן:
אין האחריות חלה על סוללות או במקרה של קלקול או נזק שנגרמים 

עקב פגם בסוללות או נזילה שלהן בתוך המוצר.
אין האחריות חלה במקרים של פתיחת מכשיר ו/או שימוש בו בצורה 
שאינה תואמת את הוראות השימוש של היצרן ו/או שימוש לא נכון 

במוצר ו/או פתיחה באופן ונדליזם שאינו תואם שימוש טבעי/סביר.
אין האחריות חלה במקרה של קלקול או נזק שנגרם עקב ו/או בקשר 
לגורמים חיצוניים שאינם באחריות ו/או בשליטת א.ד.י. מערכות, לרבות 
בקשר לטיב, איכות ואמינות התקשורת הסלולרית ולרבות בקשר ליתר 

מערכות הרכב בו מותקן המוצר.
אין האחריות חלה במקרה של קלקול או נזק בכל מקרה של ביצוע 
תיקון, שינוי מכל סוג שהוא לרבות שינוי תצורה, פירוק, טיפול בכל סוג 
שהוא, הוספה או הסרה של רכיבים או חלקים מהמוצר, או ניסיון לבצע 
את הנ"ל, ע"י מתקין ו/או אדם ו/או גורם שלא הוסמך ו/או הורשה לכך 

מטעם א.ד.י מערכות.
אין האחריות חלה במקרה של קלקול או נזק כתוצאה מזדון, מרשלנות, 
הזנחה או שימוש בלתי סביר במוצר, לרבות קלקול או נזק כתוצאה 
מחבלה, שבר, נפילה, פגיעה מכל סוג שהוא, מגע עם מים, רטיבות, 
חרקים, מזון מכל סוג שהוא, חול, לכלוך, אבק, שמן, נוזל/ים, אחזקת 

המוצר בתנאי טמפרטורה או לחות בלתי נאותים.
אין האחריות חלה במקרה של קלקול או נזק כתוצאה מגורם חיצוני או 
כוח עליון, מכל סוג שהוא, לרבות שריפה, פגיעת ברק, רעש אדמה, 

הצפה או תאונה.
אין האחריות חלה במקרה של קלקול או נזק לכיסוי חיצוני, לצבע ו/או 

למעט בלאי משימוש טבעי/סביר יומיומי.
למעט כל ההתחייבויות הכלולות בתעודה זו, מובהר כי, בשום מקרה 
לא תהיה  א.ד.י. מערכות או מי מטעמה כל אחריות לכל נזק ישיר או 
עקיף ללקוח או לצד ג' לרבות מחיקה, שיבוש או אובדן מידע מכל סוג 

שהוא.
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מופעל על ידי:

היבואן: אדי מערכות לרכב בע״מ
אליהו איתן 1, ראשון לציון, ישראל

 מוקד שירות לקוחות - 1-700-704-101
מוקד מכירות 5100*


