
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

Proste urządzenie do osobistej ochrony
Dmuchnij w gwizdek lub naciśnij przycisk przez 2 sekundy, 
aby aktywować połączenie alarmowe i wysłać powiadomienia 
z lokalizacją na SMS i email. W nagłym przypadku uzyskasz 
natychmiastową pomoc od rodziny i przyjaciół.

Śledzenie na mapie w zagrożeniu
Wysyłanie prostej i dyskretnej mapy śledzącej lokalizację 
przez wiadomość tekstową i/lub email. Możliwość 
ciągłego odświeżania informacji co 2-3 min.

Funkcjonalne akcesoria gratis
Rozciągliwy pasek i gumowa osłonka sprawia, że jest to 
idealny towarzysz, który dba o Twoje bezpieczeństwo. 
Wybierz swój ulubiony kolor, który podkreśli Twój styl.
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Wymagania
• Smartfon z zainstalowaną aplikacją WISO, skonfigurowaną 

i połączoną z inteligentnym gwizdkiem.
• Włączone funkcje Bluetooth® i lokalizacji w ustawieniach 

smartfonu. Pozwolenie aplikacji WISO na używanie 
danych lokalizacji. W przeciwnym wypadku kontakty 
nie będą informowane o Twoim położeniu.

• Działający mobilny internet, aby aplikacja 
WISO mogła wysyłać powiadomienia.

SOS

Jak to działa?

Krok 1 Krok 2 Krok 3
Smart Whistle łączy się z telefonem 
bezprzewodowo i bezproblemowo.

Po aktywacji, automatycznie 
dzwoni, wysyła SMS i e-mail 
do zaufanych przez Ciebie 
osób, a także wysyła informację 
o lokalizacji na mapie.

Informuje zaufane przez Ciebie 
osoby, które mogą natychmiast 
wysłać do Ciebie pomoc.

Funkcje Smart Whistle

Połączenie SOS
Wykonaj alarmowe 
połączenie ze zdefi-

niowanym kontaktem

SMS
Wyślij do 3 wiadomo-
ści SMS do zdefinio-
wanych kontaktów

eMail
Wyślij wiadomości 
eMail do zdefinio-
wanych kontaktów

Syrena alarmowa
Twój smartfon głośno 

odtworzy dźwięk 
syreny alarmowej

Dźwięk gwizdka
Zadmij w gwizdek, by 

głośnym sygnałem 
zaalarmować świad-

ków zdarzenia

Ukryta aktywacja
Wciśnij przycisk, 
by wysłać ukryty 

sygnał aktywacyjny dla 
funkcji urządzenia

Rozciągliwe do

6 kg

Zagwiżdż

Aktywacja Smart Whistle

Wciśnij 
przycisk 

na 2s

Połączenie 
telefoniczne

SMS/eMail

Śledzenie 
lokalizacji

Dźwięk
gwizdka

Syrena 
alarmowa

Ferguson Smart Whistle niebieski:

Ferguson Smart Whistle fioletowy:

EAN 5907115002842

EAN 5907115002859

Ferguson Smart Whistle zielony:

Ferguson Smart Whistle różowy:

EAN 5907115002866

EAN 5907115002873


