
GEWA Connect hjelper deg med å styre dine fysiske 
omgivelser, som TV, lamper, vinduer og dører, eller enheter 
med z-wave, for eksempel en Andromeda Socket.

Den hjelper deg også med å holde kontakten med familie 
og venner, ettersom du også kan bruke GEWA Connect til 
å ringe, sende SMS og bruke Facebook og andre sosiale 
medier. Du kan lese de siste nyhetene på nettet, se på 
YouTube eller spille musikk ved å styre smarttelefonen din 
med GEWA Connect.
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Styrer både din fysiske og virtuelle verden
GEWA Connect



STYRER DIN FYSISKE OG VIRTUELLE VERDEN
GEWA Connect forener din fysiske og virtuelle verden 
og gjør det enkelt å styre begge. Installer GEWA 
Connect på din egen enhet, så kan du umiddelbart 
begynne å kontrollere omgivelsene dine fra smart- 
telefonen eller nettbrettet. 

HVORDAN FUNGERER GEWA CONNECT?
Hjertet i systemet er Abilia Multibox, som kobles til 
enheten din via Bluetooth. GEWA Connect er installert på 
enheten og mottar kommandoer fra styrekontakten 
som er tilkoblet multiboksen. Fjernkommandoen  
sendes fra appen til IR- eller GEWA-radiosenderen i 
multiboksen for å styre dine fysiske omgivelser.

Du kan velge å håndtere miljøet med enten listevis-
ning eller rutenettvisning, avhengig av behovene dine. 

Systemet styres med mekaniske kontakter, suge- og 
blåsekontakter eller den typen kontakt som passer 
best til dine behov. 

Du kan enkelt veksle mellom listeskanning og punkt- 
skanning, avhengig av hvilken app og hvilken funksjon 
du bruker i øyeblikket.

INTEGRERT ALARMFUNKSJON GIR TRYGGHET
I GEWA Connect finnes det en integrert alarmfunk-
sjon, slik at du raskt skal kunne påkalle hjelp ved 
behov. Alarmen sendes på den måten du selv har 
valgt. Funksjonen utføres i multiboksen, noe som 
betyr at alarmen kan sendes selv om telefonen din 
er avslått.

TA MED DEG GEWA CONNECT NÅR DU REISER
Du kan ta med deg GEWA Connect når du er på 
reisefot. Det er mulig å definere kommandoen for 
de omgivelsene du vanligvis beveger deg i utenfor 
hjemmet.

ENKEL OG SIKKER DATAHÅNDTERING
Takket være nettjenesten myAbilia kan du håndte-
re innstillinger og konfigurasjon via en datamaskin, 
og alt lagres på et sikkert sted på Internett. Hvis du 
skulle miste telefonen av en eller annen grunn, er 
det derfor lett å laste ned informasjonen fra myAbilia 
til den nye smarttelefonen eller det nye nettbrettet.

PRODUKT ART NR.

GEWA Connect 461180

TEKNISK INFORMASJON

Ingang 3.5 mm jack

Transmit metod IR and GEWA Radio

Vekt 153 g

Mål i mm (HxBxD) 108 x 67 x 22

LEVERES MED

- Multibox inkl. lader

- Håndbok

- Lisensbevis

- Anbefalinger
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Listevisning Rutenettvisning

GEWA Connect punktskanning på et nettbrett


