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om het huis te verlaten
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Alarm naar
sociaal netwerk

Spreek en
luisterverbinding

Voor veiligheid
thuis en onderweg

Met locatiebepaling

Een veilig gevoel
Een veilig gevoel, waar u ook bent en op elk moment van de dag! Dit is mogelijk met de CQ-5 Alarmzender.
Deze alarmzender is van binnen te vergelijken met een mobiele telefoon maar dan heel klein. U kunt hem dragen
om uw hals of met de clip aan uw broek of jas. Een simpele druk op de knop is voldoende om de hulp van uw
familie, vrienden, collega’s of professionals in te schakelen. De alarmmelding wordt via CQ-Net Live verstuurd
naar de mobiele telefoon van uw hulpverleners en dankzij de locatiebepaling weten zij precies waar u bent.
Hulp kan dus snel ter plaatse zijn als iedere seconde telt!

Alarm naar sociaal netwerk
De alarmen van de CQ-5 Alarmzender kunt u laten
uitkomen bij uw eigen sociale netwerk. Zij ontvangen
uw alarmoproep direct op hun mobiele telefoon.
Daarnaast is het ook mogelijk om de alarmoproep
door te zetten naar een professionele zorgorganisatie
of meldcentrale.
Spreek- luisterverbinding
Met de CQ-5 Alarmzender is communicatie te allen
tijde mogelijk. Duidelijk contact met een hulpverlener
is direct mogelijk door de spreek- luisterverbinding.
Deze zit aan de voorkant van de alarmzender en is zo
vorm gegeven dat u ook in een benarde toestand goed
verstaanbaar bent.
Locatiebepaling binnen en buiten
Locatiebepaling met de CQ-5 Alarmzender is zowel
binnenhuis als buitenshuis mogelijk. Binnen gebeurt
dit op basis van bluetooth bakens die eenvoudig in het
stopcontact geplaatst kunnen worden. Daardoor weet
de CQ-5 Alarmzender dat u binnen bent. Buiten is dit
mogelijk door middel van GPS. De CQ-5 Alarmzender
kan overal in Europa* gebruikt worden.

Unieke eigenschappen
De CQ-5 Alarmzender wordt standaard geleverd met
een halssnoer die is voorzien van een sterke magneet
sluiting. De CQ-5 Alarmzender is daarbij ook voorzien
van een speciale constructie waardoor zelfs gebruik
onder de douche mogelijk is.
Doordat de CQ-5 Alarmzender een eigen
telefoonnummer heeft kan deze door iedere telefoon
opgebeld worden. Opnemen gaat eenvoudig met een
druk op de grote knop aan de voorkant.
Geofencing
Geofencing biedt de mogelijkheid om een gebied af
te bakenen. Als de CQ-5 Alarmzender buiten deze
afbakening komt stuurt hij automatisch een alarm uit.
SmartFencing
Met SmartFencing worden geofencing en de
bluetooth bakens voor thuis op een slimme manier
met elkaar gecombineerd. SmartFencing brengt een
aantal grote voordelen met zich mee, waaronder een
snelle en betrouwbare ‘thuis’ detectie en een langere
batterij levensduur.

* Kijkt u op onze website voor een compleet overzicht van de landen.

De voordelen van de CQ-5 Alarmzender
Modern design.

Ergonomisch ontwerp van de alarmzender voor meer gebruiksgemak.
De CQ-5 Alarmzender wordt standaard geleverd met een KPN e-SIM.
Dankzij de hoogvermogen speaker een extra hoog volume
en extra duidelijkheid van de spreek-luisterverbinding
Tot wel 8 dagen batterij duur, afhankelijk van de instellingen.
24/7 bewaking van de complete alarmoplossing.
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Sproeidicht (IP65), ook in de douche te dragen.

