
LifeWatcher  
 

SOS Button 
 

De LifeWatcher SOS Button is het meest eenvoudige alarmtoestel met een grote SOS knop in het 

midden. Na twee seconden indrukken geeft het met een gesproken melding aan dat het gaat bellen 

(en dat u het nog kan annuleren) en kunt u door de Button praten. De LifeWatcher SOS Button wordt 

vooral gekozen door mensen die geen horloge wensen. 
 

• Waterdicht (IP67) 

Geschikt om mee te douchen 

• Inclusief 15 euro tegoed 

Onbeperkt gebruik voor 7,50 per maand, tegoed opladen in App 

 

    

 

PRODUCT BESCHRIJVING 

De LifeWatcher SOS Button is het meest eenvoudige alarmtoestel met een grote SOS knop in het 

midden. Na twee seconden indrukken geeft het met een gesproken melding aan dat het gaat bellen 

(en dat u het nog kan annuleren) en kunt u door de Button praten. De SOS Button belt tot maximaal 

10 contactpersonen, als er één niet opneemt belt hij de volgende. De LifeWatcher SOS Button wordt 

vooral gekozen door mensen die geen horloge wensen. 

De Button is het spatwaterdicht, hierdoor hoeft het toestel niet weg tijdens het afwassen, 

schoonmaken of douchen. Het laadstation kan verbonden worden met de knop, zodat u in de App 

kunt zien dat de drager er dichtbij is. Dit alles zorgt voor extra gebruiksgemak en veiligheid. 

Voor de mantelzorgers is er een gebruiksvriendelijke, gratis LifeWatcher applicatie (app) voor iPhone 

en Android telefoons. Deze App helpt u om te zien waar de drager is en om de instellingen te 

beheren. Zo kunt u o.a. instellen welke van de hulpverleners er onder de alarmknop zitten en kunt u 

een onbeperkt aantal vrienden en familieleden toevoegen die van de meldingen op de hoogte 

worden gehouden. 

Als extra kunt u kiezen voor een klip om het toestel aan uw riem vast te maken of een bandje om het 

toestel om uw pols te dragen. Wilt u zeker weten dat er altijd iemand opneemt, kies dan voor een 

aansluiting op de professionele 24/7 zorgcentrale.  

 



PRODUCT SPECIFICATIES 

• Locatiebepaling binnen en buiten op basis van GPS,WIFI, LBS en Ble 

• Bellen met het 4G netwerk van KPN (NL) en zonder extra kosten elders in Europa 

• IP67 Spatwaterdicht, wel geschikt om te douchen, niet geschikt voor baden of zwemmen 

• App functies incl.: SOS nummers instellen, Veilige zones 

• 24 maanden garantie op fabrieksfouten 

• Gemiddeld 4 dagen standby bij normaal gsm bereik 

• Gewicht 40g 

• Afmetingen (h/b/d): 66mm, 33mm, 14mm 

Wordt geleverd Inclusief 

• 220V/5V USB Oplader 

• Halskoord 

• Nederlandstalige handleiding 

 

Kijk op www.lifewatcher.nl voor de veelgestelde vragen.   

http://www.lifewatcher.nl/


 


