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Jednoduchý přístroj pro osobní ochranu
Foukni do píšťalky nebo stiskněte tlačítko na 2 sekundy 
pro aktivaci tísňového volání a odeslání oznámení 
o umístění na SMS a e-mailu. V případě nouze můžete 
získat okamžitou pomoc od rodiny a přátel.

Sledování na mapě v případě nouze
Do vámi předdefinovaných kontaktů je pomocí SMS/
emailu zaslána jednoduchá a diskrétní mapa znázorňující 
vaši polohu. Informace je aktualizována každých 2-3 
minuty, takže v případě vybraného kontaktu získáte 
co nejpřesnější místo zobrazené na mapě.

Funkční příslušenství zdarma
Pružný pásek a gumové pouzdro je ideální společník, 
který se postará o vaši bezpečnost. Vyberte si svou 
oblíbenou barvu, která zvýrazní váš styl.



Ferguson Sp. z o.o., ul. Dworska 1, 61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 822 05 11, fax +48 61 822 05 59
e-mail: office@ferguson-digital.eu

www.ferguson-digital.eu

Potřebné

• Smartphone s nainstalovanou aplikací WISO, 
nakonfigurovat a připojit s inteligentním alarmem.

• Zapnutá funkce Bluetooth a nastavení telefonu. Povolte 
aplikace WISO používat údaje o poloze. V opačném 
případě, kontakty nebudou informováni o vaší pozici.

• Funkční mobilní internet, aby aplikace 
WISO mohla odesílat oznámení.

SOS

Jak to funguje?

Krok 1 Krok 2 Krok 3
Smart Whistle se spojí s telefonem 
bezdrátově a bezproblémově.

Po aktivaci, automaticky volá, 
posílá SMS a email do tvých 
důvěřivých osob a také posílá 
informace o poloze na mapě.

Informuje důvěřivé osoby, 
kteří můžou na tvé místo 
poslat pro tebe pomoc.

Vlastnosti Ferguson Smart Whistle

Volání SOS
Vyvolá tísňového 
volání s definova-
ným kontaktem

SMS
Pošle až 3 SMS 

zprávy na předem 
určené kontakty

eMail
Odešle zprávu 

do předdefinova-
ných kontaktů

Alarmová siréna
Tvůj telefon spustí 
hlasitý zvuk sirény

Zvuk píšťalky
Zapískejte, hlasitý 

zvukový signál alarmuje 
svědky události

Skrytá aktivace
Stiskněte tlačítko pro 

odeslání skrytého 
aktivačního signálu 
pro funkci zařízení

Roztáhnutelný do

6 kg

Zapískej

Aktivace Smart Whistle

Stiskni tla-
čítko na 2s

Volání

SMS/eMail

Skrytá aktivace

Zvuk píšťalky

Alarmová siréna

Ferguson Smart Whistle modrý:

Ferguson Smart Whistle fialový:

EAN 5907115002842

EAN 5907115002859

Ferguson Smart Whistle zelený:

Ferguson Smart Whistle růžový:

EAN 5907115002866

EAN 5907115002873


