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Life Systems heeft zich gespecialiseerd in
de productie van systemen voor meer
gemak en zekerheid in het dagelijkse
leven.
Lissi assisteert u gedurende uw dag!
De bediening werkt via uw eigen, vertrouwde televisie.
Lissi heeft een statusindicatie-lampje met de kleuren groen,
geel en rood. Wanneer er lang geen activiteit is, of u op de
knop voor hulp drukt, kan er een SMS verzonden worden.

Met de eenvoudige TV ontvanger
heeft u met één druk op de knop contact met
uw familie en vrienden

Doordat de gebruiker de Lissi gebruikt voor alledaagse handelingen
zoals televisie kijken en het beheren van de agenda, is de mate van
activiteit altijd controleerbaar. Als er lang geen activiteiten zijn weten uw
vrienden en familie dat er iets aan de hand is.
Ervaar alle gemakken van het
internet zonder computer!
Door u aan te melden wanneer u thuis komt en af
te melden wanneer u weg gaat weten uw
vrienden en familie altijd wanneer u er niet bent
en er dus geen nieuwe activiteiten geregistreerd
worden tot u weer terug bent.
De functie voor persoonlijke
herinneringen ondersteunt u
in uw dagelijkse routine.
Op ieder gewenst moment kunt u de actuele
weersverwachtingen bekijken.
De mogelijkheden van Lissi Home:
• Televisie kijken met een overzichtelijke gids
• Ophalen van SMS berichten
• Herinnering instellen voor bijvoorbeeld het
innemen van medicijnen.
• Actuele weersinformatie
• Afwezigheidmelding
• Groot weergegeven klok
• Lissi statusdisplay

Lissi wordt op een standaard kanaal van
uw televisie aangesloten en maakt
communicatie met de buitenwereld via
een internetverbinding mogelijk.
Voor meer informatie kunt
u contact met ons opnemen:

Postbus 171, 3740 AD, Baarn,
035-5488701, info@qvn.nl

