
Dynamisk skärm med bild och ljudstöd
GEWA One – fjärrkontroll med telefonfunktion

GEWA One är en fjärrkontroll som hjälper dig att hantera 
utrustning i ditt boende. Du kan styra TV, musik-anläggning, 
mottagare för lampor, sängfunktioner, porttelefon och 
dörrautomatik.

För att du ska kunna hålla kontakt med dina nära och kära 
och snabbt kunna nå en stödperson har du möjlighet att 
ringa och sms:a med GEWA One.

Du väljer själv om du vill använda touchskärmen, eller 
navigera runt med en yttre manöverkontakt. Symboler, 
färger och röstinspelningar hjälper dig att snabbt hitta rätt 
knapp.
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ETT KOMPLETT HJÄLPMEDEL

GEWA One är en fjärrkontroll med 
telefonfunktion, som ger dig möjlighet att 
kunna ringa och sms:a. Du anpassar själv hur 
sidor och knappar ska se ut och har möjlighet 
att lägga in snabbnummer till kontakter du 
lätt vill nå.

STYR PÅ DITT SÄTT

Du behöver endast trycka lätt på skärmen för 
att aktivera en knapp. Välj en större knapp för 
att få en större tryckyta. Behöver du istället 
navigera runt i fjärrkontrollen med en yttre 
manöverkontakt har Abilia många olika att välja 
på.

LÄTT ATT SE, HÖRA OCH FÖRSTÅ

Du kan ha symboler, olika färger och inspelat tal 
på knapparna för att lättare navigera rätt. Välj 
antal knappar som en sida ska visa.

TEKNISK INFORMATION GEWA ONE

MOBIL ENHET

Skärmstorlek 6.5”

Storlek 178 x 84.7 x 12,9 
mm 

Vikt 260 g

OS Android 10

MULTIBOX

Storlek 108 x 67 x 22 mm 

Vikt 153 g

Anslutningar: 3.5 mm, Mikro-USB

Kontrollsignaler: IR, Radio

TILLBEHÖR ART NR

Telefonhållare  461187 

Miniarm 451030 

Universalarm 621966 

SMART TEKNIK 

GEWA One kan spela in signaler från t.ex. 
tv:ns vanliga fjärrkontroll. GEWA One kan 
också sända ut signaler mot t.ex. en GEWA 
sängmottagare för sängstyrning och kodade 
signaler till en lägenhetsdörr. Sätt i ett SIM-
kort för att ringa och sms:a med nära och 
kära. 

STÖD OCH SÄKERHET

När din tekniker ska anpassa GEWA One till dig 
som användare, görs detta smidigt via myAbilia 
webbtjänst. Med denna tjänst har du som använ-
dare en säkerhetskopia på din fjärrkontrolls upp-
lägg. Din tekniker kan i ett senare skede stödja 
dig på distans vid behov.

LÄTT ATT HANTERA

Tillbehör som hållare speciellt utformad för GEWA 
One gör att du ser och kan hantera fjärrkontrollen 
från både rullstol och säng.

LEVERERAS MED

• Mobil enhet, låst till GEWA One
• Laddare mobil enhet inkl USB-kabel
• GEWA Multibox
• Laddare GEWA Multibox inkl USB-kabel
• Hörlurar, 3,5 mm inkl USB-C adapter
• USB-kabel USB-C till USB-A
• Installationsverktyg för SIM-kort
• Användarmanual
• Voucher med licensnyckel


