
Control Omni är en dynamisk displaybaserad fjärrkontroll som 
är lätt att använda, både motoriskt och kognitivt. Du anpas-
sar skärmen efter dina behov genom att välja tangentstorlek, 
symboler och bakgrundsfärger. Det blir enkelt att komma 
ihåg de olika funktionerna och du ser tydligt vilken funktion 
du använder.  

Med Control Omni får du en helhetslösning och kan styra allt 
i ditt hem. Det kan vara enskilda funktioner som att öppna 
eller stänga dörrar och fönster, att styra porttelefon, lampor, 
sängfunktioner eller olika mediaenheter. Du har också möjlig-
het att styra en serie av händelser t.ex tända alla lampor, dra 
upp persiennerna och sätta på radion när du vaknar.

Att själv kunna styra funktioner i din omgivning ger dig ökad 
säkerhet, självständighet och frihet att klara av att bo själv.

Tydlig och dynamisk display 
Control Omni - Fjärrkontroll  
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STYR ALLA FUNKTIONER MED SAMMA 
FJÄRRKONTROLL 

Med Control Omni kan du styra alla olika funktioner 
i ditt hem med samma fjärrkontroll.  Du behöver inte 
lära dig och hålla reda på flera olika fjärrkontroller. 

Fjärrkontrollerna är programmerbara och kan lära 
in IR-signaler från så gott som alla fjärrkontroller i 
hela världen. När man trycker på en tangent så ges 
bekräftelse i form av ljud och ljus.

TEKNISK INFORMATION

Storlek 140 x 76 x 27 mm 

Vikt 105 g

Tryckkraft 150 g

Räckvidd 10-30 m

ENKEL ATT STYRA - TRYCK DIREKT PÅ SKÄRMEN

Control Omni styrs genom att trycka direkt på skär-
men eller genom scanning. Manöverkontakter för att 
styra scanning finns i många olika storlekar, former 
och färger.

PRODUKT ART NR

Control Omni 429000 

TILLBEHÖR ART NR

Control Omni Dockningsstation 429010

Control Omni Headset 429035

Miniarm 451030

ENKLA ATT ANVÄNDA 

Control Omni är lättanvänd. Färdiga mallsidor finns 
inlagda redan från början och du kan enkelt lägga 
in nya sidor och bilder.

Alla bilder, sidor, bakgrundsfärger och tangentstor-
lek kan anpassas efter behov. Du lägger in de sym-
boler, bilder eller den text du vill ha på skärmen för 
att komma ihåg de olika funktionerna. 

STYR AUTOMATISKT EN SERIE AV HÄNDELSER

Med Control Omni kan du kan skapa sekvenser så att 
en knapp kan ersätta en hel serie knapptryckningar 
och automatiskt sätta igång en serie av händelser. 
Det blir lättare att t.ex. komma direkt till ditt favorit-
program på TVplay eller någon filmkanal.

INBYGGD MOBILTELEFON

Control Omni har inbyggd funktion för mobiltele-
foni. Du kan lägga in bilder på telefonkontakterna, 
skicka SMS och få hjälp med föreslagna ord. Ett 
headset medföljer.

ANROP PÅ HJÄLP

Med en enda knapptryckning har du möjlighet att 
sända ett anrop på hjälp på 5 olika sätt: aktivering 
av reläutgång, IR, radio, SMS eller genom automa-
tisk uppringning till en kontaktperson.

LEVERERAS MED

Laddare, headset, USB-adapter, pekpenna, gummi- 
skydd och manual.


