
There for you.

Uw familie, vrienden
en Smartwatcher.



Met de Smartwatcher SPIRIT met SAMSUNG Galaxy Watch Active2 
kunt u met geselecteerde familieleden en vrienden of een
zorgprofessional praten om hulp te organiseren als dat nodig is.

 � Microfoon en luidspreker
 � Mobiele netwerkdekking binnen Europa
 � IP68 waterdicht
 � Batterijduur tot 24 uur afhankelijk van de dekking 

 van uw lokale mobiele netwerken. Let op: u dient 
 uw horloge ten minste eenmaal per dag op te laden.
 � Uitwisselbare siliconen horlogebanden

Dit horloge is geoptimaliseerd voor veiligheid en werkt daarom uitsluitend met 
het Smartwatcher abonnement van uw keuze. Andere smartwatch functies zijn 
niet beschikbaar op dit apparaat. Bij het dagelijks gebruik wordt de tijd op het 
horloge weergegeven. 

EUR 390.– 

Twee formaten: SPIRIT (44 mm) 
en SPIRIT Petite (40 mm)

Waarom een
personenalarm horloge?

Als de knop wordt ingedrukt, belt het horloge
automatisch geselecteerde familieleden, vrienden
en / of zorgprofessionals. 

Degene die het horloge draagt kan via de 
luidspreker van het horloge communiceren.

Onze abonnementen bieden u de keuze wie hulp biedt –  
met maandelijkse kosten gebaseerd op de verbinding 
die het beste bij u past.

Hoe werkt het?

Een van de uitdagingen van het ouder 
worden is dat we ons soms kwetsbaarder 
voelen als we alleen zijn. 

Door een personenalarm horloge te 
dragen, voelen we ons in het dagelijks 
leven zelfverzekerder en geruster. 

Via een gemakkelijke knopdruk heeft u zo verbin-
ding met familie, vrienden en/of zorgprofessionals, 
die hulp kunnen organiseren als dat nodig is.



Hoe weet ik of een Smartwatcher 
personenalarm horloge een goede 
keuze voor mij of mijn ouders is?

Na de 30 dagen proefperiode kunt u uw Familie & Vrienden
abonnement verlengen, uw abonnement aanpassen of het
horloge terugbrengen en uw geld terug krijgen. Zeven (7)
dagen voor uw proefabonnement afloopt, ontvangt u een
hierover bericht via e-mail.

1.

3.

2. Registreer in ons online portaal 
en kies het gratis abonnement van 
30 dagen voor Familie & Vrienden.

Test het personenalarm
met familie en vrienden. 

Koop een
Smartwatcher horloge.

Ervaar het zelf! Gratis 30
dagen 

Familie & 
Vrienden 
proberen

Van wie zou u het liefst hulp
krijgen als u die nodig heeft?

Bij alle abonnementen
Geolokalisatie van degene die het
horloge draagt tijdens een actief alarm. 

Beheer uw horloge in een online portaal –
of vraag aan iemand om dit voor u te doen.

Abonnementen: Familie & Vrienden Familie & Vrienden 
PRO

Professioneel

Met wie u verbonden 
wordt als u een
alarm start

Helpers die u kiest 
en registreert; 
meestal familieleden, 
vrienden en buren.

Helpers die u kiest 
en registreert en als 
back-up een 
zorgprofessional als 
niemand kan 
opnemen

Professionele
zorgverlener

Waarom deze optie 
wellicht bij u past als 
u het horloge zal 
dragen

U wilt graag de 
stem(men) horen van 
een vertrouwd 
iemand wanneer u in 
een stressvolle 
situatie verkeert – 
van mensen die 
u kennen.

U geeft er de 
voorkeur aan om in 
stressvolle situaties 
iemand te horen die 
u vertrouwd is, maar 
wilt er ook zeker van 
zijn dat een zorgpro-
fessional bereikbaar 
is als degene(n) die 
u kent niet direct 
kunnen opnemen.

U geeft de voorkeur 
aan een directe 
verbinding met een 
zorgprofessional die 
op de hoogte is van 
uw persoonlijke 
situatie en uw wensen. 

Waarom deze optie 
wellicht bij uw ouder 
of vriend(in) past

U wilt de stem horen 
van degene die het 
horloge draagt zodat 
u weet hoe u het beste 
hulp kunt bieden.

Het liefst hoort u de 
stem van degene die 
het horloge draagt. 
Wanneer u even niet 
beschikbaar bent, 
wilt u er wel zeker van 
zijn dat er iemand is 
die opneemt.

U maakt zich zorgen 
dat u wellicht een 
alarm niet opmerkt of 
dat u te ver weg 
woont om direct hulp 
te kunnen bieden. 

Maandelijkse kosten * EUR 18.– EUR 23.– EUR 25.–

* Wij bieden enkel maandabonnementen aan – zo blijft het eenvoudig en kunt u iets 
aanpassen of opzeggen wanneer het u uitkomt. Een creditcard/online debit card is vereist.



Een comfortabel en prettig 
horloge dat u helpt zelfstandig 
en zelfverzekerd te leven.

Smartwatcher Technologies AG
Technoparkstrasse 1 ∙ 8005 Zurich ∙ Switzerland
support@smartwatcher.com

Betrouwbaar. Eenvoudig. Intergenerationeel.

Gratis 30
dagen 

Familie & 
Vrienden 
proberen

Koperslagerij 15
4762 AR ZEVENBERGEN
THE NETHERLANDS

+31(0) 168-331133

info@able2.nl
www.able2.nl




