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Sveitsiläinen Smartwatcher on kehittänyt paikantavan ja itsenäisesti toimivan 3G-turvakellon.
Kellon hälytykset ohjataan lähiomaisen tai auttajan älypuhelimen iOS- tai Android-sovellukseen.
Laitteen kosketusnäyttöön voidaan valita erilaisia kellotauluja. Järjestelmän kehittyessä laitteen
liiketunnistinta, sykemittaria, lämpötila-anturia sekä HD-kameraa hyödynnetään esimerkiksi
vanhusten-, epilepsia- ja dementiapotilaiden hoidossa.
Painettaessa hätäpainiketta laite lähettää sovituille auttajille hälytyksen. Kello voidaan paikantaa
helppokäyttöisen suomenkielisen sovelluksen avulla. Laite soveltuu turva-alan henkilöstölle,
vanhuksille, metsästäjille, sienestäjille, yksin työskenteleville, kuten metsureille, ja
eläinlääkäreille sekä myös kuntoutuspotilaille ja henkilöille, joilla on terveysongelmia.
Hälytystilanteessa kelloon voidaan tarvittaessa muodostaa kaksisuuntainen puheyhteys auttajan
ja hädässä olevan välille. Laite voidaan paikantaa milloin vain myös ilman hätäpainikkeen
painamista. Täyteen ladatun laitteen toiminta-aika on noin kolme päivää. Magneettisen
lataustelakan ansiosta turvakellon lataaminen on luotettavaa ja helppoa.
Tärkeimmät ominaisuudet:
■ Helppokäyttöinen
■ Suomenkielinen käyttöliittymä
■ Hälytyspainike kellon rungossa
■ Kosketusvärinäyttö
■ Webkäyttöliittymästä voidaan muuttaa kellon asetuksia ja asettaa hälytysten vastaanottajat
■ Etäpaikannus milloin vain webkäyttöliittymästä
■ Tarkka ja nopea paikannus (paikantaa myös sisätiloissa): GPS, WPS ja LBS
■ Laitteen toiminta-aika yhdellä latauksella noin kolme vuorokautta
■ Roiskevesitiivis
■ Laite toimitetaan Telian SIM-kortilla (Ei SIM-lukittu)
■ Verklizan UMO-integrointi
■ Hälytyskeskuksia varten webkäyttöliittymästä voidaan seurata useita laitteita kerralla
■ Tulossa pian: Geofencing, dementiaranneke ja huomaamaton hälytys
■ Myöhemmin: Kaatumisen tunnistus, aktiivisuusvalvonta, askelmittari, lääkemuistuttaja yms.
■ Tarvitsee kk-maksullisen palvelutilauksen joka sisältää matkapuhelinliittymän
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Tekniset tiedot:
■ Laite: Smartwatcher Sense
■ Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin
■ Hälytyspainike kellon rungossa
■ 3G (WCDMA)
■ 2G (GSM850/900/1800/1900 MHz)
■ Nano SIM-korttipaikka
■ Paikannus (GPS, WPS, LBS)
■ IP54 roiskevesisuojattu
■ Valmiusaika max. kolme päivää
■ Litium-ion akku 450mAh.
■ LCD-kosketusnäyttö: 360*360
■ WiFi ja Bluetooth
■ Verklizan UMO-integrointi
■ Värivaihtoehdot: Hopea/musta,
musta/musta, valkoinen

■ Mitat: 45 mm. x 45 mm. x 15 mm.
■ Latausaika 0-100%: noin 2h.
■ Latausaika 30-100%: noin 30 min.
■ Ranneke: Leveys 22 mm.
■ Paino: vain 53 g.
■ CE-hyväksytty
■ RoHS-hyväksytty
■ Anturit: Liiketunnistin, lämpömittari,
sykemittari, HD-kamera
Tuotepakkaus sisältää:
■ Sense-turvakellon
■ USB-laturin ja latausjohdon
■ Magneettisen lataustelakan
■ Suomenkielisen käyttöohjeen

Kuvakaappaus webkäyttöliittymästä:
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