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Middin stapt over op Mijn Eigen Plan voor de ‘picto horloges’. Mijn Eigen Plan maakt gebruik van
standaard hardware die gewoon in de winkel te verkrijgen is. Het voordeel is dat het op elk apparaat
werkt en we als gebruiker zelf bepalen wat het beste aansluit voor onze cliënten.
In de voorbereidingen op de uitrol van deze picto horloges hebben wij 3 smartwatches getest.

Tic watch E
De Tic watch E is een relatief betaalbaar en simpel horloge. Dat maakt hem goed
geschikt voor een functie als picto horloge. De bandjes zijn flexibel en kunnen
eventueel vervangen worden. Het valt op dat de knop op het horloge aan de linker
kant zit (dus naar je arm toe, niet naar je hand toe). Dit was niet storend, maar
voelde wat onnatuurlijk. Het horloge voelt enorm licht aan, zodat je bijna niet door
hebt dat je hem om hebt. Het nadeel is echter dat het daarmee ook voelt alsof je
hem makkelijk zou kunnen breken. Of dit ook zo is, hebben wij niet getest. Op dit
horloge zitten niet al te veel apps voor geïnstalleerd. Dit is fijn, omdat je al deze apps toch moet
uitschakelen als je alleen de Mijn Eigen Plan app gebruikt. Het horloge beschikt over een prima
trilmotortje en degelijk geluid voor meldingen. Het is nog onduidelijk of dit horloge ook een uitspraakfunctie zou kunnen hebben. De batterij houdt het anderhalf tot twee dagen uit met het scherm continu
aan. Helaas beschikt dit horloge niet over een automatische helderheid, dus ook midden in de nacht zal
het scherm erg fel zijn. Opladen gaat vrij vlot (ongeveer 1,5 uur) maar je moet zelf wel voor een USB
adapter zorgen. Je krijgt namelijk alleen het snoertje erbij geleverd. Het snoertje bevat een magneetje
die precies op de juiste plek van het horloge klikt. Het magneetje is best OK, maar we denken dat we in
de toekomst een houdertje zouden laten 3D-printen.
Samengevat: een zeer degelijk lichtgewicht en goed geprijsd horloge met een paar kleine minpuntjes
waar mee te leven valt.

Misfit Vapor
De Misfit is iets duurder dan de Tic watch, maar hij ziet er daarmee dan wel iets
luxer uit. Het standaard meegeleverde bandje voelt echter iets minder comfortabel,
mede door het uitstekende pinnetje bij de gesp. Dit horloge heeft als enige geen
opstaande rand om het scherm, waardoor je een hoger risico hebt op krassen. De
software heeft veel last van ‘bloatware’ en bij ons model ging het updaten van de
firmware heel moeizaam. Het horloge produceert geen geluid, maar kan wel trillen.
We waren niet erg te spreken over de batterij. Met net iets meer dan een dag was
het horloge helemaal leeg, zelfs met automatische helderheid. Over de oplader
waren we ook niet erg positief. Het magnetische plateau is erg zwak en valt gemakkelijk van het horloge
af. Voor het opladen van dit horloge is echt een aangepaste houder nodig. Wel nog even goed om te
melden dat je met dit horloge kunt zwemmen.
Samengevat: mooi uiterlijk, waterdicht, maar matig in gebruik.

Huawei Watch 2
De Huawei is de duurste en dikste van de drie. Het model oogt echt sportief en
modern, maar is wel een stukje dikker dan de andere twee. Hij is daarmee ook
wel een stuk steviger en zal niet makkelijk kapot gaan. De bandjes zijn van
goede kwaliteit en zijn makkelijk te vervangen. De meegeleverde bandjes zijn
overigens wel iets voorgevomd. De dikke rand beschermt het scherm enigszins
van krassen en de twee knoppen aan de zijkant steken wat uit. De tweede knop
is ‘custom’ in te stellen en gelukkig ook uit te schakelen. Je voelt wel dat je dit
horloge om je pols hebt, maar het draagt niet oncomfortabel. Het horloge is
snel en bevat niet al te veel onzinnige apps. Er zit geluid en een trilfunctie op en
we zagen in de software dat er een ‘text-to-speech’ functie in zit. Dit betekent dat Mijn Eigen Plan
mogelijk in de toekomst de afspraken zou kunnen laten voorlezen. Het scherm is overigens enorm
scherp en heeft ook een aangepaste helderheid optie. Om de batterij zo efficiënt mogelijk te gebruiken,
is het handig om onzinnige functies zoals NFC uit te zetten. Wij deden zelfs meer dan twee dagen met
een acculading, maar we raden wel aan om hem dagelijks op te laten. De oplader is van goede kwaliteit
en het plateau klemt op een perfecte manier om het horloge heen. Opladen gaat vlot en het horloge is
volledig stof- en waterdicht. Interessant om te melden: er blijkt ook een 4G variant van dit horloge te
zijn, wat inhoudt dat je smartwacht altijd verbonden is met internet. Dit kan interessant zijn voor
sommige nieuw te ontwikkelen functies in Mijn Eigen Plan, bijvoorbeeld i.c.m. GPS.
Samengevat: topkwaliteit met bijbehorend prijskaartje.

Conclusie
Wij vinden de Tic watch E en de Huawei Watch 2 beiden een zeer goede optie als picto horloge. Het
prijsverschil tussen de horloges is wel terug te zien in de kwaliteit, snelheid en batterijduur.
Daarentegen denken we wel dat voor veel gebruikers de Tic watch E prima volstaat.

Tot slot nog wat tips:
In de nieuwe Wear OS kun je ervoor kiezen om het scherm te vergrendelen
met een patroon of pincode. Wij raden dit wel aan, zodat gebruikers niet per
ongeluk in instellingenmenu’s verzeild raken. Daarnaast raden we aan om in
de instellingen per app alle meldingen handmatig uit te vinken, zodat echt
alleen Mijn Eigen Plan getoond wordt.

