
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

Οι έξυπνες λύσεις για το σπίτι δεν χρειάζεται να κοστίζουν ακριβά!

Η ευκολότερη προσωπική ασφάλεια στον Κόσμο
Φυσήξτε το κουμπί σφυρίχτρα ή πιέστε για 2 δευτερόλεπτα μπορεί να 
ενεργοποιηθεί αμέσως καλώντας σας έκτακτη ανάγκη, SOS κείμενα 
και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε προ-επιλεγμένες 
επαφές σας. Άμεση βοήθεια από τους φίλους και τις οικογένειες 
σας μπορούν να παρέχονται κατά τη στιγμή της ανάγκης.

Τοποθεσία Παρακολούθησης, έκτακτης ανάγκης
Στέλνει απλό και διακριτικό χάρτη με πληροφορίες εντοπισμού 
θέσης στο κείμενο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Πληροφορίες 
και Τοποθεσία μπορεί να ενημερώνει συνεχώς για 2-3 λεπτά.

Προσεκτικά σχεδιασμένο Αξεσουάρ
Το ελαστικό λουρί και η προστατευτική θήκη κάνει το WISO τον 
τέλειο σύντροφο ασφαλείας. Διαλέξτε το αγαπημένο σας χρώμα 
για να το τοποθετήσετε στην τσάντα σας ή το χέρι σας.
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Απαιτήσεις
• Ένα υποστηριζόμενο smartphone με WISO 

app να εγκατασταθεί και να ρυθμιστεί.
• Και τα δύο Bluetooth® και η τοποθεσία θα πρέπει να είναι 

ενεργοποιημένα για τη ρύθμιση του smartphone, και 
η εφαρμογή θα πρέπει να έχει την άδεια να χρησιμοποιεί 
τα δεδομένα τοποθεσίας. Διαφορετικά, οι επαφές δεν θα 
γνωρίζουν την τοποθεσία σας όταν το WISO ενεργοποιηθεί.

• Απαιτείται σύνδεση στο internet, προκειμένου 
η εφαρμογή WISO για να κοινοποιεί στις επαφές.

SOS

Πως Λειτουργεί?

Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3
Η Smart σφυρίχτρα συνδέεται 
ασύρματα με το τηλέφωνο σας

Μόλις ενεργοποιηθεί, καλεί 
αυτόματα, στέλνει SMS και e-mail
στις οικογένειές σας, καθώς 
στέλνει και πληροφορίες 
τοποθεσίας με ένα χάρτη.

Ειδοποιεί τα μέλη της οικογένειας 
σας , έτσι ώστε να μπορέσουν 
να σας στείλουν βοήθεια.

Χαρακτηριστικά Smart  σφυρίχτρας

SOS ΚΛΗΣΗ
Κάντε μια έκτακτης 
ανάγκης κλήση στις 
προκαθορισμένες 

σας Επαφές

SMS
Στείλτε SMS σε 

3 επαφές

eMail
Στείλτε eMail 
σε 3 επαφές

Ηχεί συναγερμός
Το smartphone σας 
παίζει δυνατό ήχο 

συναγερμού

Ήχος σφυρίχτρας
Σφυρίξτε στην 

σφυρίχτρα για να κάνει 
έναν δυνατό ήχο

Ενεργοποίηση Stealth
Πατήστε το κουμπί για 

να στείλετε μήνυμα 
ενεργοποίησης από 

την κρυφή λειτουργίας 
της συσκευής

Αντέχει
έως

6 kg

Φυσήξτε 
στην σφυ-

ρίχτρα

Ενεργοποίηση Smart 
σφυρίχτρας

Πατήστε 
το κουμπί 
για 2 δευτ.

Κλήση SOS

SMS/eMail

Εντοπισμός 
θέσης

Ήχος σφυ-
ρίχτρας

Ηχεί
συναγερμό

Ferguson Smart Whistle blue:

Ferguson Smart Whistle purple:

EAN 5907115002842

EAN 5907115002859

Ferguson Smart Whistle green:

Ferguson Smart Whistle pink:

EAN 5907115002866

EAN 5907115002873


