
CONTROL OMNI

Frihet. Självständighet.  
Enkelhet. Control Omni.

Gewa Control Omni är en fjärrkontroll med  
bildskärm anpassad för personer med rörelsehinder.
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Pore que explacerro cullatur?  
Nest isti tenimporum que pres  

derspie tuscium audandeliati  

Då jag inte gör som klockan påminner 
mig, talar jag in ett meddelande 

med en mer bestämd ton

KOGNITION

MEMOmessenger  
påminner automatiskt i rätt tid med ett personligt 

intalat meddelande 
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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

> ARTIKELNUMMER: 508570

> BESÖK VÅR HEMSIDA för fler bilder, filmer och mer information
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TALANDE KLOCKA MED PÅMINNELSER

Memomessenger är en talande klocka som 
påminner automatiskt i rätt tid med ett personligt 
intalat meddelande. Den talar om och visar hur 
mycket klockan är, vilket år, vilken månad, vilket 
datum samt när på dygnet det är. Memomessenger 
består av en stationär enhet Memobase och en 
bärbar enhet Memogo. Memobase har en stor 
och tydlig touch display för inställningar direkt 
på displayen. Meddelanden kan ställas till valfritt 
datum, återkommande och under en valfri period 
”tidsbegränsning”. Obegränsat antal påminnelser 
kan spelas in, max inspelningstid är 26 min. 
Meddelanden kan ställas som enstaka, dagliga, 
veckovisa, varannan vecka, månatliga och årliga. 
Memogo kan bäras med i fickan och ge påminnelser 
vart man än befinner sig. För diskreta påminnelser 
kan Memogo användas med öronsnäckor och 
signalerar då med vibration. Memomessenger talar 
automatiskt om när den behöver laddas.

KOMIHÅGLAPPAR

Memogo har en inspelningsfunktion för 
komihåglappar. Välj mellan 1 eller 10 
komihåglappar. Komihåglapp ger möjligheten att 
spela in information, som man i lugn och ro kan 
lyssna på vid ett annat tillfälle.

 

INSTÄLLNINGSMÖJLIGHETER 

Valbara inställningsmöjligheter gör 
Memomessenger flexibel och användarvänlig.  
Klockan kan väljas att visa digital eller analog tid. 
Välj mellan manlig eller kvinnlig röst för uppläsning 
av tiden. Repetition, det intalade meddelandet kan 
repeteras en gång per minut upp till 10 gånger eller 
var tredje minut 10 gånger.

Visuell nedräkning av tiden till kommande aktivitet 
enligt kvartursprincipen (en cirkel motsvarar en 
kvart). 

TILLBEHÖR

Externa högtalare kan anslutas till klockan för att 
höra meddelanden i flera rum. Manöverkontakt 
kan anslutas till Memobase för att styra vissa 
funktioner ex. för att lyssna på den aktuella tiden. 
Extern vibrator kan anslutas till Memobase för att 
få förstärkning vid signaltillfället exempelvis för 
väckning.

LEVERERAS MED 

Halsrem, väska, klisteretiketter och öronsnäckor 
till Memogo. Putsduk och pekpenna till display, 
bruksanvisning, strömförsörjning och plastat 
översiktsark för dag och veckoplanering.

TEKNISK INFORMATION

Memobase: Vikt: 710 g, Mått: 200x185x150 mm, 
Skärmstorlek: 7”, Inbyggd mikrofon och högtalare. 
Taltid: 26 min och 20 sek.

Memogo: Vikt 115 g, Mått: 123x50x26 mm, Batteri: 
3,6V

Strömförsörjning: 12V  0,8A Laddningstid vid tomt 
batter: 3,54 timmar
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