
GEWA Connect hjälper dig att styra din fysiska omgivning, 
såsom TV, lampor, fönster och dörrar eller enheter med 
z-wave som till exempel en Andromeda Socket.

Den hjälper dig också att hålla kontakten med familj och 
vänner eftersom du även kan använda GEWA Connect till 
att ringa, skicka SMS, använda Facebook och andra sociala 
medier. Du kan läsa de senaste nyheterna online, titta på 
YouTube eller spela musik genom att styra din smartphone 
med GEWA Connect.
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Styr både din fysiska och virtuella värld
GEWA Connect



STYR DIN FYSISKA OCH VIRTUELLA VÄRLD
Med GEWA Connect sammanfogas din fysiska och 
virtuella värld och gör det enkelt att styra båda.  
Installera GEWA Connect på din egen enhet så kan 
du genast börja kontrollera din omgivning från din 
smartphone eller surfplatta. 

HUR FUNGERAR GEWA CONNECT?
Hjärtat i systemet är Abilia Multibox som är ansluten 
till din enhet via Bluetooth. GEWA Connect är  
installerad på enheten och tar emot kommandon 
från manöverkontakten som är ansluten till multiboxen.  
Fjärrkommandon skickas från appen till IR- eller  
GEWA-radiosändaren i multiboxen för att styra din 
fysiska omgivning.

Baserat på dina egna behov kan du välja att hante ra 
din miljö med antingen listvy eller rutnätsvy. 

Systemet styrs med mekaniska kontakter, sug- och 
blåskontakter eller den typ av kontakt som bäst passar 
dina behov. 

Du kan enkelt växla mellan listskanning och punktskan-
ning beroende på vilken app och vilken funktion du 
använder i det ögonblicket. 

INBYGGD LARMFUNKTION FÖR DIN TRYGGHET
I GEWA Connect finns en inbyggd larmfunktion för 
att du snabbt ska kunna påkalla hjälp vid behov.  
Larmet skickas på det sätt som du själv valt. Funk-
tionen utförs i multiboxen, vilket innebär att om din 
telefon är avstängd kan du skicka larmet ändå.

TA MED DIG GEWA CONNECT NÄR DU RESER
Du kan ta med dig GEWA Connect när du är 
på resande fot. Det finns möjlighet att definiera  
kommandon för de omgivningar du vanligtvis rör dig i 
utanför ditt hem.

ENKEL OCH SÄKER DATAHANTERING
Tack vare vår webbtjänst myAbilia kan du hantera 
inställningar och konfiguration via en dator och allt  
lagras på ett säkert ställe på internet. Det betyder 
att om du förlorar din telefon av någon anledning, 
är all din information lätt att ladda ner från myAbilia 
till din nya smartphone eller surfplatta.

PRODUKT ART NR.

GEWA Connect 461180

TEKNISK INFORMATION

Ingång 3.5 mm jack

Sändningsmetod IR and GEWA Radio

Vikt 153 g

Storlek (HxBxD) 108 x 67 x 22 mm

LEVERERAS MED

- Multibox inkl. laddare

- Manual

- Licens voucher

- Rekommendationer
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Listvy Rutnätsvy

GEWA Connect punktskanning på en surfplatta


