
CONTROL OMNI

Frihet. Självständighet.  
Enkelhet. Control Omni.

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

Kvarturet III
är en aktivitetstimer som visar tiden i form av prickar 

”Kvarturspricipen”.
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Kalle kommer nu i tid – inte för tidigt 
och inte för sent  
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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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CONTROL OMNI

> ARTIKELNUMMER: 0000 Control Omni

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

FRIHET OCH SJÄLVSTÄNDIGHET
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självständiga och att kunna kommunicera 
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personer som har ett stort behov av att själva 
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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
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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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Kvarturet III

> ARTIKELNUMMER: 462182 

> BESÖK VÅR HEMSIDA FÖR MER INFORMATION

Ve
r.2

 –
 2

01
1

Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden

Phone +46 (0)8594 694 00  |  Fax +46 (0)8594 694 19  |  info@abilia.se  |  www.abilia.se

 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 
utformat på ett sådant sätt att det ger användaren 
större trygghet och självständighet.

MÅLGRUPP

Många personer med t ex utvecklingsstörning klarar 
inte att hantera en vanlig klocka på ett fullgott sätt. 
Man kan ofta avläsa klockan, men inte dra någon 
speciell slutsats av denna information, framför allt 
inte hur lång tid som återstår till en viss tidpunkt. 
Hur länge måste jag vänta innan bussen kommer? 
När börjar TVprogrammet? Hur länge ska pastan 
koka?

KVARTURSPRINCIPEN

Kvartursprincipen innebär att tidsavståndet till en 
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.

KVARTURSFUNKTION

Kvarturet innehåller en klocka. När ett bildkort 
för en planerad aktivitet läggs i Kvaruret visas 
återstående tid med Kvartursprincipen. Då tiden 
är inne för aktiviteten ges en signal och prickarna 
blinkar intensivt.

TIMERFUNKTION

Timerkort används för att räkna ned tiden för 
en pågående händelse, som en äggklocka. 
Användaren kan enkelt ställa in tiden genom att 
lägga på bildkort för olika tider; tandborstning i 3 
minuter, mangling i 10 minuter, spagettikok i 11 
minuter, bad i 50 minuter osv. Kvarvarande tid visas 
enligt samma princip som i Kvartursfunktionen, 
dvs i steg om 15 minuter. Det går att ställa in 
Timerfunktionen från 1 till 120 minuter. 

TIDMÄTARFUNKTION

Tidmätarkort används för att mäta tiden för en 
händelse och fungerar som ett ”tidtagarur”. Hur 
lång tid är en lunch, hur lång tid tar det att gå till 
skolan osv. Genom att mäta och dokumentera 
använd tid i en Tidbok kan brukaren bygga upp en 
erfarenhet om aktiviteters varaktighet.

TIPS PÅ ANVÄNDNING

Kvarturet kan placeras i sitt ställ (finns som tillbehör) 
när man befinner sig på samma ställe en längre tid, 
hemma eller på arbetet. Aktivitetskort, Timerkort 
och Tidmätarkort kan förvaras i Bildkortspärm för att 
ge en tydlig översikt.

Ett pedagogiskt material ”Visa Tid” finns som 
ett verktyg för att undersöka, förstå och hantera 
tid. I detta material ingår bland annat en 
lärarhandledning med olika övningar och redskap 
och tips för användning av Kvarturet.

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


