
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  

Memoplanner gör det

enklare att få översikt i vardagen 

KOGNITION

MEMOplanner 11
Digital kalender med påminnelsefunktion.  



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 taket, 

tvapparaten, eller sängen man ligger i. Zwave 

är utmärkt när man vill styra serier av händel

ser: 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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MEMOplanner 11

> ArtikElnuMMEr: 50168  MEMOplanner 11 

> bESöK VåR HEMSIDA  för mer information, fler bilder och filmer
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öVERSIKT

Memoplanner är en digital kalender för personer 
som behöver hjälp med att komma ihåg avtalade 
tider, strukturera sin dag, vecka och månad. 

Aktiviteter läggs enkelt in i Memoplanner och en 
ljuspelare/ljuspunkt visar när på dagen det är och 
när en aktivitet inträffar. Aktiviteterna kan innehålla 
bild, beskrivande text samt delaktiviteter som kan 
kvitteras. Genom att dela upp en aktivitet i flera 
delar för kvittens blir det lättare att utföra aktiviteter 
som består av flera moment. 

Aktiviteter kan tas emot med larmljud och ett 
personligt intalat meddelande. Aktiviteterna 
kan tillsammans med en GSM modul (tillbehör) 
sändas som ett textmeddelande (SMS) till ett 
förprogrammerat mobiltelefonnummer. Då 
kan besked, enkelt och diskret, tas emot i en 
mobiltelefon.

FJÄRRSTyRNING 

En unik funktion med Memoplanner är att den 
kan fjärrstyras. Fjärrstyrning gör det möjligt för till 
exempel en anhörig att göra inställningar eller 
ändringar i enheten på distans. 

STORA MöJLIGHETER I LITET FORMAT

Memoplanner 11 består av en skärm som är 11”, 
ett nytt format som är både tunnare och lättare än 
föregående modell. Memoplanner kan hängas på

väggen och kan anpassas individuellt med många
inställningsmöjligheter. Kvittering av aktivitet,
påminnelse innan aktivitetens start, repetition av 
påminnelse, växla mellan tidslinje och listvisning, 
zoom och navigeringsfunktion är bara några av
möjligheterna med Memoplanner. 

 

FUNKTIONER 

SMS  text och bild Skicka och ta emot vanliga 
textmeddelanden. SMSbild är förprogrammerade
och färdigskrivna SMS som gör det enkelt att 
använda SMS från Memoplanner (kräver GSM 
modul).

Diktafon  4 olika diktafonmeddelanden kan 
användas á 30 sekunder.

Mina foton Spara egna digitalfoton, kan användas
som kommunikationsstöd och/eller minnesstöd ex. 
familje och semesterbilder.

Nedräkning  Tydlig visuell nedräkning med tidslinje 
eller digital nedräkning. Tio nedräkningstider, fem 
stycken standardtider 3, 5, 10, 15, 20 minuter och 
fem stycken valbara tider med egen bild och text.

 

LEVERERAS MED 

Talsyntes, bildbibliotek på 99 symbolbilder för olika 
aktiviteter och bildarkiv med ca 2400 bilder. Det går
att använda egna digitalfoton. 

TILLbEHöR

GSMmodul / USbsimkortshållare

TEKNISK INFORMATION

Mått (hxbxd): 279 x 176 x 102 mm 

Vikt:  0,8 kg

Strömförsörjning:  19,5 VDC 1,2A
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