
Tydelig og dynamisk display 
Control Omni 

ART NR: 429000
Control Omni er en dynamisk displaybasert fjernkontroll 
som er lett å bruke, både motorisk og kognitivt. Du  
tilpasser skjermen etter eget behov ved å velge tastestørrelse, 
symboler og bakgrunnsfarger. Det blir lett å huske de 
ulike funksjonene, og du ser tydelig hvilken funksjon du 
bruker.  

Med Control Omni får du en helhetsløsning og kan styre 
alt i hjemmet. Det kan være enkeltfunksjoner som å åpne 
og lukke dører og vinduer, styre porttelefon, lamper,  
sengefunksjon og TV. Du har også mulighet til å styre en 
serie av hendelser, f.eks. slå på alle lamper, trekke opp 
persiennene og sette på radioen når du våkner.

Å selv kunne styre funksjoner i omgivelsene selv gir deg 
økt sikkerhet, selvstendighet og glede over å klare seg 
selv.
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STYR ALLE FUNKSJONER MED SAMME 
FJERNKONTROLL 

Med Controll Omni kan du styre alle de forskjellige 
funksjonene i hjemmet med samme fjernkontroll.  
Du trenger ikke lære deg og holde styr på flere  
ulike fjernkontroller. 

Fjernkontrollene er programmerbare og kan lære 
seg IR-signaler fra stort sett alle fjernkontroller i 
hele verden. Når man trykker på en tast, får man 
bekreftelse i form av lyd og lys.

STYR AUTOMATISK EN SERIE AV HENDELSER

Med Control Omni kan du sette opp sekvenser, slik 
at én knapp kan erstatte en hel serie knappetrykk 
og automatisk sette i gang en serie av hendelser. 
Det blir lettere å for eksempel komme direkte til  
favorittprogrammet ditt på NRK TV eller en filmkanal.

INNEBYGD MOBILTELEFON

Control Omni har innebygd funksjon for mobiltele 
-foni. Du kan legge inn bilder av personene i  
kontaktlistene, sende SMS og få hjelp via foreslåtte 
ord. Et headset følger med.

LETTE Å BRUKE 

Control Omni er brukervennlig. Ferdige malsider 
ligger klare på forhånd, og du kan enkelt legge inn 
nye sider og bilder.

Alle bilder, sider, bakgrunnsfarger og tastestørrelse 
kan tilpasses etter behov. Du legger inn de symbolene, 
bildene eller den teksten du vil ha på skjermen 
for å huske de forskjellige funksjonene.

ENKELT Å STYRE – TRYKK DIREKTE PÅ 
SKJERMEN

Control Omni styres ved å trykke direkte på skjermen
eller ved scanning. Det finnes brytere i mange  
forskjellige størrelser, former og farger for å styre 
scanning.

ANROP OM HJELP

Med ett enkelt tastetrykk har du mulighet til å  
sende et anrop om hjelp på 5 ulike måter: aktivering 
av reléutgang, IR, radio, SMS eller gjennom automatisk 
oppringning til en kontaktperson.

LEVERES MED

Ladere, headset, USB-adapter, gummibeskyttelse 
pekepenn og manual.

TEKNISK INFORMASJON

Størrelse  140 x 76 x 27 mm
Vekt  105 g
Trykkraft  105 g
Rekkevidde 10 - 30 m

ART NR  PRODUKT
 
429000  Control Omni

  TILBEHØR

429010  Control Omni Dokkingstasjon
429035  Control Omni Headset
451030  Miniarm


