
CONTROL OMNI

Frihet. Självständighet.  
Enkelhet. Control Omni.

Gewa Control Omni är en fjärrkontroll med  
bildskärm anpassad för personer med rörelsehinder.

S
JÄ

LV
S

TÄ
N

D
IG

 V
A

R
D

A
G

Pore que explacerro cullatur?  
Nest isti tenimporum que pres  

derspie tuscium audandeliati 

Klokken hjelper meg å komme opp om 
morgenen. Med ekstra høyttalere 
og vibrasjon kan jeg ikke unngå å 
høre den 

KOGNISJON

MEMOmessenger  
gir automatisk påminnelser med personlig innleste

meldinger  
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CONTROL OMNI

> ARTIKELNUMMER: 0000 Control Omni

> MER INFORMATION: besök vår hemsida för fler bilder, filmer och mer information.

FRIHET OCH SJÄLVSTÄNDIGHET

Alla människor har behov av att delta, vara 

självständiga och att kunna kommunicera 

med nära och kära. Control Omni passar 

personer som har ett stort behov av att själva 

kunna styra sin tillvaro och som ställer höga

krav på funktion och tillförlitlighet.

ANVÄNDARVÄNLIG

Control Omni är lättanvänd. Färdiga mallsidor 

finns inlagda redan från början, och därefter 

är det enkelt att lägga in nya sidor och bilder. 

Alla bilder, sidor och bakgrundsfärger kan 

anpassas efter behov.

MOBILTELEFON ”PÅ KÖPET”

Control Omni ger möjlighet till full 

kontroll över telefonerande. Det med

följande headsetet garanterar privata 

samtal. Man kan lägga in bilder på telefon

kontakterna och skicka SMS  

med hjälp av ordprediktion.

SÅ ENKELT STYRS CONTROL OMNI 
Control Omni styrs genom att trycka direkt 

på skärmen eller genom scanning. Man

överkontakter för att styra scanning finns 

i många olika storlekar, former, färger och 

funktioner (beställs separat).

IR OCH Z-WAVE

Som första produkt inom sitt område klarar 

Control Omni av både IR och Zwave. IR är 

bra för att styra det man ser: lampan i ta

ket, tvapparaten, eller sängen man ligger i. 

Zwave är utmärkt när man vill styra serier av

händelser: tända alla lampor i huset eller dra 

upp alla persienner. När uppdraget är utfört 

får man ett meddelande från Control Omni.
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MEMOmessenger

> ARTIKKELNUMMER:MEMOmessenger 502570

> ARTIKKELNUMMER: OPPGRADERING TIL VERSJON 2 502573

> SE VÅR HJEMMESIDE for mer informasjon

VVVV
erererer

.2
01

6.
10

.0
6

TALENDE KLOKKE MED PÅMINNELSER 

Memomessenger er en talende klokke som gir 
automatiske påminnelser i form av personlig 
innleste meldinger til rett tid. Den sier og viser 
hvor mye klokken er, hvilket år, måned, dato samt
når på døgnet det er. Memomessenger består 
av en stasjonær enhet, Memobase og en bærbar 
enhet, Memogo. Memobase har en stor og tydelig
touchskjerm for innstillinger direkte på skjermen. 

Meldinger kan gis på valgfrie datoer, de kan 
repeteres og gis innenfor en tidsbegrenset periode 
(f.eks ferie). Nesten ubegrenset antall påminnelser 
kan spilles inn, maks innspillingstid er 26 min. Velg 
enkeltmeldinger, daglige, ukentlige, annenhver uke, 
månedlige og årlige meldinger.

Memogo kan tas med i lommen og gi påminnelser 
uansett hvor du er. For diskret  påminnelse kan 
Memogo brukes med ørepropper og meldingene 
forsterkes med vibrasjon. Memomessenger varsler 
automatisk når den må lades. 

HUSKELAPPER 

Memogo har en innspillingsfunksjon for inntil 
10  huskelapper. Dette gir mulighet til å lese inn 
informasjon, som man kan høre på når det passer. 

 

INSTILLINGSMULIGHETER 

Valgbare innstillingsmuligheter gjør 
Memomessenger fleksibel og brukervennlig.  Velg 
digital eller analog tidvisning. Velg kvinne eller 
mannsstemme for opplesing av tid. Velg å repetere 
innlest talemelding 10 ganger, enten hvert minutt 
eller hvert tredje minutt.

Velg visuell nedtelling av tiden til kommende
aktivitet (kvarterursprinsippet: en prikk tilsvarer et 
kvarter). 

TILBEHØR 

Eksterne høyttalere kan kobles til klokken for å 
høre meldingene i flere rom. Bryter kan plugges 
til Memobase for å styre visse funksjoner, f.eks for 
å sjekke dag og tid. Ekstern vibrator kan plugges 
til Memobase for å forsterke signalene, f.eks ved 
vekking. 

LEVERES MED 

Halssnor, veske, etiketter og ørepropper til 
Memogo. Pusseklut og pekepenn til display, 
brukerveiledning, strømforsyning og laminert 
ukeplan og dagsplan for kopiering. 

TEKNISK INFORMASJON

Memobase: Vekt: 710 g, Mål: 200x185x150 
mm, Skjermstørrelse: 7”, Innebygd mikrofon og 
høyttalere. Taletid: 26 min og 20 sek. 

Memogo: Vekt 115 g, Mål: 123x50x26 mm, Batteri: 
3,6V 

Strømforsyning: 12V 0,8A.  Ladetid ved utladet 
batteri: 3,54 timer

Abilia AS, Tevlingveien 15, 1081 Oslo, Norway
Phone +47 23 28 94 00 | info@abilia.no | www.abilia.no




