Altijd iemand
dichtbij

Het mooiste cadeau:
altijd iemand dichtbij.
Het is voor veel mensen erg herkenbaar: uw
ouders, zus, broer of vrienden worden een dagje
ouder en u wordt daardoor een tikje ongeruster.
Meestal gaat alles prima. Sommige handelingen
of activiteiten worden natuurlijk moeilijker, maar
met deze ‘futiliteiten’ vallen ze u niet graag lastig.
TOT ER OP EEN DAG
TOCH IETS GEBEURT:

Zo blijft u altijd met elkaar
verbonden. Op elk moment.
Ook wanneer het echt nodig
is. En dat is voor iedereen

Een onschuldige val, een
duizeling of een ongelukje
in de keuken. En u wist van
niets. Het zet u aan het
denken, want: wat als…?

een hele geruststelling. Want
zo blijft u dichtbij. Ook al
bent u niet in de buurt.
Zembro maakt de band
tussen u (de Zembro senior)
en uw familie of vrienden
(de Zembro connecties) nog
hechter. En is dat niet het
mooiste cadeau dat u
iemand kunt geven?

DAAROM LANCEERT
ZEMBRO: HET ZEMBRO
HORLOGE
Een elegant met slimme
functies en een app die
ermee verbonden is.
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De Zembro bracelet,
een eenvoudig te bedienen armband.

Mooi en elegant,
om dag en nacht
te dragen
• 2 kleuren:
beige of zwart.

Vertelt hoe laat het is
• Als u 1 keer op de knop
drukt, ziet u hoe laat
het is.
Slaat alarm wanneer
het nodig is: 24/7
• Iedereen die de app
geïnstalleerd heeft,
noemen wij uw
Zembro connecties.

Werkt standaard
overal in Europa
• Werkt overal in Europa
en met elk mobiel
netwerk.
• U hebt geen aparte
simkaart nodig.

• U bent altijd met hen
verbonden. En zij
krijgen een melding als
u alarm slaat, wanneer
dat ook is.
• U kunt zich optioneel
ook abonneren op
de Zembro 24/7
alarmservice.

Waterdicht
• U kunt er mee
douchen, afwassen
en zwemmen.
• U hoeft de Zembro
bracelet nooit af te
doen.
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Weet waar u zich

Wordt steeds slimmer

bevindt
• In geval van alarm
kan de ingebouwde
gps uw locatie exact
bepalen.

• In de toekomst ontwik
kelen we bijvoorbeeld
een functie die u helpt
onthouden wanneer
u uw medicijnen moet
innemen. Elke update
is inbegrepen in de
Zembro service: voor
nieuwe functies betaalt
u dus niet extra.

Werkt als een telefoon
• U heeft geen gsm of
smartphone nodig.
• U kunt via de Zembro
bracelet praten
met uw Zembro
connecties. Bij alarm
bent u meteen met
hen verbonden.
De batterij gaat
minstens een week
mee
• U hoeft de armband
’s nachts niet af te
doen.
• Volledig opladen
duurt 1 uur via de
bijgeleverde USBkabel, dat kunt u het
beste overdag doen als
er iemand bij u is.

•
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MOOI EN ELEGANT,
OM DAG EN NACHT TE DRAGEN
IN BEIGE OF ZWART

Waarom kiezen voor
Zembro bracelet?
Zembro bracelet is de
eerste intelligente armband
ontworpen speciaal voor
ouderen. Hij ziet er mooi uit.

u sluit de armband via een
USB-kabeltje aan op het
stopcontact en in een uurtje
is het gebeurd.

En beter nog: hij is goed
gezelschap. Hij biedt u de
vrijheid, zelfstandigheid
en gemoedsrust die u zo
belangrijk vindt.

Als u 4 seconden lang
drukt op de knop, slaat de
armband alarm en brengt
hij al uw Zembro connecties
op de hoogte.

“Zembro bracelet

Zembro stuurt uw

is mijn assistent.”
Meestal staat de armband
in waakstand. Als u 1 keer
op de knop drukt, verschijnt
de klok.

connecties één voor één
een bericht. Zij kunnen
vervolgens de bracelet
bellen. Zo kunt u meteen
praten met elkaar, via de
bracelet.

Als u 2 keer drukt, krijgt u
de batterijstatus. De batterij
gaat minstens een week
mee. Ook uw connecties
ontvangen een bericht als
u hem moet opladen.
Dat gaat snel:

Voor een maximale
veiligheid raden we aan dat
u de bracelet altijd draagt:
ook ’s nachts, in bad, tijdens
de afwas en uiteraard
ook als u gaat winkelen,
wandelen of fietsen.
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Waarom kiezen voor Zembro?
“Zembro geeft me vrijheid.”
U gaat en staat waar u wil. U doet wat u wil. Uw Zembro
bracelet is altijd bij u. Binnen en buiten. Onder de douche of
in bad. Thuis, onderweg, én op vakantie. De Zembro bracelet
werkt in heel Europa.
“Met mijn bracelet ben ik gerust.
En de mensen rondom mij ook.”
Met de Zembro bracelet weet u dat u altijd omringd bent.
De armband staat altijd aan en wordt altijd gedragen. Ook
’s nachts.
Via de app weten ook uw connecties hoeveel batterij er nog is.
En als er toch iets gebeurt, geeft de armband uw locatie
precies aan en zorgt hij dat u meteen in direct contact staat
met uw connecties.
Zo hoeft niemand zich onnodig ongerust te maken.
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“EEN VRIJE VOGEL
BLIJVEN, DAT IS
WAT IK WIL.”
— Freddy, 66

De Zembro app,
een slimme app voor alle Zembro connecties.
Via uw smartphone bent u verbonden
met de Zembro senior
• Download de Zembro bracelet app via
zembro.com/bracelet of de App Store. Volg daarna
de stappen in de app om uw connecties te activeren.
• Werkt met iPhone (iOS7 of hoger) en met Android
smartphones.
• Wie geen smartphone heeft, kan ook een sms
ontvangen. (vanaf januari 2016)
Meerdere personen kunnen de app installeren
• Niet alleen u maar ook andere familieleden of vrienden
kunnen de app installeren. U bent zo allemaal Zembro
connectie van de Zembro senior. U bent allemaal
rechtstreeks met hem of haar verbonden. Het aantal
gebruikers is onbeperkt. Zo is er altijd iemand om snel
te reageren.
Een geavanceerd alarmsysteem
• Bij alarm krijgt iedere Zembro connectie een melding.
De Zembro senior kan u via de bracelet horen. U kunt
met elkaar praten.
De batterij gaat minstens een week mee
• U ziet op tijd via de app wanneer de batterij bijna leeg is.
Zo kunt u de Zembro senior eraan herinneren dat hij de
batterij moet opladen.
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“MIJN VADER DOET DAT
GOED IN ZIJN EENTJE.”
— Charlotte, 43

DE ZEMBRO BRACELET
IS INTELLIGENT, EN LEERT

ZEMBRO BRACELET DIENT
NIET OM DE SENIOR TE

ALTIJD BIJ.

CONTROLEREN.

We maken Zembro bracelet
ook elke dag slimmer. Dit is
een voorbeeld van waar wij
aan werken:

De connecties kunnen niet
continu zien waar de senior
zich bevindt. Dat kan alleen
als de bracelet in alarm
staat. Alleen de senior zelf
kan op dit moment het
alarm activeren. We werken
nog aan oplossingen als
een automatisch alarm
bij overschrijding van een
bepaalde zone. Dat bespaart
u heel wat ongerustheid
(onnodige telefoontjes,
sms’en en autoritjes).

Stelt u zich voor: uw vader
gaat elke woensdagochtend
naar de markt. Niets
speciaals. De Zembro
bracelet is in staat dat soort
vaste patronen te registeren.
Zo weet de bracelet na een
tijdje dat het normaal is dat
uw vader op woensdag
ochtend naar de markt gaat.

Zo geniet de Zembro senior
volop van het leven én zijn
ook de Zembro connecties
gerust, want iedereen is
verbonden met elkaar. En
dat is een fijn gevoel.

Maar als uw vader die
wandeling in het midden
van de nacht maakt,
zal de bracelet u op de
hoogte brengen. Want dan
is er misschien wél een
probleem.
Zo helpt de Zembro bracelet
u om nog beter voor elkaar
te zorgen.
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Geïnteresseerd?
Meer info nodig?
Stuur een mailtje naar service@zembro.com. U kunt ons ook
telefonisch bereiken voor meer informatie, dat kan via het nummer
078 35 30 90.

Bestellen?
Dat kan makkelijk online.
Bent u overtuigd? Bestel uw Zembro bracelet
online via www.farmaline.be
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Vragen?
Meer info?
Stuur een mailtje naar
service@zembro.com
of bel naar
078 35 30 90 in België
.
www.farmaline.be
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