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

Kalle kommer nu i tid – inte för tidigt
och inte för sent

TIMERFUNKTION

MOBILTELEFON ”PÅ KÖPET”

KVARTURET III
Kvarturet är ett litet robust och batteridrivet
hjälpmedel som användaren alltid kan bära med
sig. Det har tre funktioner; Kvartursfunktion,
Timerfunktion och Tidmätarfunktion. Kvarturet är
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KVARTURSPRINCIPEN
Alla bilder, sidor och bakgrundsfärger kan
Kvartursprincipen
innebär att tidsavståndet till en
anpassas efter behov.
aktivitet/händelse visas i form av prickar (=fyllda
cirklar) i en vertikal rad till vänster om den bild som
representerar aktiviteten/händelsen. Varje prick
motsvarar en kvart ”Kvartursprincipen”. Prickarna
slocknar uppifrån och ned. Genom att använda
”Kvartursprincipen” blir tid enklare att förstå och
hantera på egen hand.
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KVARTURET LEVERERAS MED
3 st batterier (LR03 Alkaline) | Väska med axelrem
och bältesfäste | 4 st färdiga Timerkort 15, 30, 45,
60 min | 1 st färdigt Tidmätarkort | Ett antal bildkort
vita, bildkort grå samt engångsurtavlor för att göra
egna aktivitetskort

KVARTURSFUNKTION
> ARTIKELNUMMER: 0000 Control Omni
Kvarturet innehåller en klocka. När ett bildkort
för
en planerad
aktivitet läggs ibesök
Kvaruret
> MER
INFORMATION:
vårvisas
hemsida för fler bilder, filmer och mer information.
återstående tid med Kvartursprincipen. Då tiden
är inne för aktiviteten ges en signal och prickarna
blinkar intensivt.
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