
                                                                                                                                                

JimiWatch4  

Čo je to? 

JimiWatch 4 je robustný a vode odolný SOS náramok s AMOLED displejom, 

prepracovaným detektorom pádu, krokomerom, bio senzorom na meranie 

pulzu. Je to malý mobilný telefón na ruke. Nositeľ má možnosť odkiaľkoľvek a 

kedykoľvek v prípade potreby privolať adekvátnu pomoc. 

Pre koho to je? 

SOS náramok JimiWatch 4 je určený najmä pre starších, osamelých, chronicky 

chorých a imobilných ľudí.  

Ako to funguje? 

JimiWatch 4 sú autonómne telefónne hodinky so SIM kartou v mobilnej sieti 4G 

LTE. Náramok slúži ako handsfree mobilný telefón s automatickým dvihnutím 

hovoru. Po stlačení SOS tlačidla náramok volá na zoznam predvoleným čísiel. 

Vylepšený senzor pádu s funkciou odpočítavania upozorní na nebezpečné pády 

a volá na zoznam predvoleným čísiel. V kombinácií s Bluetooth lokalizačným 

čipom je možné lokalizovať konkrétnu miestnosť v interiéroch. V exteriéri je geo 

lokalizácia zabezpečená pomocou GPS. Bio senzor kontroluje srdcovú aktivitu 

podľa nastavenia. JimiWatch 4 je odolný proti vode podlá certifikátu IP67. 

 

 

 



Vlastnosti                         
 
✓ Robustné a vode odolné 

 
✓ 24/7 v spojení s rodinou alebo 

monitorovacím centrom 
 
✓ Ľahko použiteľné tlačidlo SOS na 

spustenie alarmu 
 

✓ Automatické upozornenie na 
detekciu pádu s funkciou 
odpočítavania. 

 
✓ Automatické zdvihnutie hovoru 
 
✓ Obojsmerný hovor 

 
✓ Spätná väzba zariadenia 

prostredníctvom hlasových 
pokynov a vibrácie 

 

 

Parametre                          
 
Rozmer hodiniek: 
47,5 x 35,4 x 16,9 mm (Š x V x H) 
Hmotnosť: 
65g 
Batéria: 
Nabíjateľná, 3.7V, 580mAh, 72 hodín 
4 technológie lokalizácie: 
GPS, BLE, WIFI, LBS 
Vode odolnosť: 
IP67 – ponorenie na 30 minút do 1m 
Podpora siete: 
4G LTE B1/B3/B7/B8/B20 
Obrazovka: 
Amoled dotykový displej 
Senzory: 
Pohybu a vibrácií, senzor srdcovej 
frekvencie 
Slot na SIM kartu: 
Nano 

Aby SOS náramok správne fungoval, použite našu mobilnú aplikáciu pre 

Android / iOS a našu predplatenú službu. 

Pre viac informácií navštívte: 

https://www.smartjimi.sk/bezpecie-mimo-domu/ 

 
 

Kontaktujte nás:  +421 2 321 160 40  ahoj@smartjimi.com   www.smartjimi.sk 

SmartJimi s.r.o.                                          

Hraničná 18, 821 05 Bratislava                                      

Politika neustáleho vývoja znamená, že špecifikácie a 

vzhľad produktu sa môžu zmeniť bez upozornenia.  
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