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O novo Nissan Pathfinder está a dar que falar devido ao sistema inovador que vai ter instalado. Este novo
modelo da Nissan vai ter instalado um sensor que vai disparar um alarme sempre que haja a
possibilidade de ficar alguém esquecido no banco traseiro.

Crianças e animais fechados nos carros
Apesar de já ter acontecido em muitos sítios, ultimamente nos EUA, muito se fala de crianças que ficam
fechadas nos carros, e propositadamente, enquanto os pais vão às compras. Ao que tudo indica virou
moda e, infelizmente como seria de esperar, nem sempre corre bem.
O assunto foi tão divulgado que, um rapaz de 11 anos, ao ver o que aconteceu com algumas crianças
resolveu fabricar um aparelho que pode salvar as crianças no caso de ficarem fechadas no carro, como
pode ver no nosso artigo.
O assunto é delicado e todos os anos morrem crianças que são esquecidas nos carros. Muitas vezes
porque adormecem e quem as transporta não está habituado a andar com crianças e acaba por se
esquecer delas fechadas.
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Nissan cria extra para que a viagem corra em segurança, até ao fim
Para que este grave problema deixe de acontecer, a Nissan instalou, no seu novo modelo Pathfinder, a
partir de 2018, um sistema de segurança que controla se alguém, ou algum animal fica fechado no carro.
O sistema funciona da seguinte forma, quando a porta traseira for aberta, antes do carro iniciar a marcha
é acionado o sensor que, assim que o carro é estacionado surge um sinal sonoro repetidamente que
serve como lembrete. Desta forma é impossível abandonar o veículo sem verificar o banco traseiro do
carro.
Para além desse sinal sonoro, é exibido ainda, no painel frontal, onde são mostradas todas as
informações relacionadas com o carro, combustível, velocidade, entre outros, um lembrete para que o
condutor verifique o banco se trás antes de deixar o veículo.

Esse sistema não é totalmente novo, a marca GM já a tinha instalado anteriormente como lembrete do
assento traseiro em alguns dos seus modelos. O que torna este sistema inovador na Nissan é o alarme
que soa quando o condutor sai do carro.
Este é mais um extra a adicionar a tantos outros que servem para que as viagens corram com mais
tranquilidade e segurança. A somar ao sensor de sair da estrada, também acionado com alarme, ao
controlo de velocidade, aos sensores de estacionamento este, que tem um grande peso a nível de
segurança das crianças e animais, também é passível de ser desligado.
Está na consciência e na opinião de cada condutor saber se lhe é útil ou não. Mas caso seja distraído o
melhor mesmo é que o deixe ligado.

Por Célia Simões para Pplware Kids

Página 2

