
 

CONTROL OMNI

Frihet. Självständighet.  
Enkelhet. Control Omni.

Gewa Control Omni är en fjärrkontroll med  
bildskärm anpassad för personer med rörelsehinder.
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Control TV
En enkel intuitiv fjernkontroll som gjør 
det lett å finne favorittkanalen selv.
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Kan lære seg IR-koder fra nesten alle fjernkontroller i markedet 

Store nedfelte og lettrykte taster

Tastene kan merkes med symboler og bilder
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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. 
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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. 
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ConTrol TV

Control TV er en enkel og intuitiv fjernkontroll som 
hovedsakelig er utviklet for å hjelpe den som har  
kognitive- og motoriske funksjonshemninger eller 
synsnedsettelse.

Control TV kan programmeres med Ir-koder fra 
nesten alle fjernkontroller på markedet. Betjen din 
TV, digitalboks eller DVD-spiller, uansett modell 
eller produsent!

EnkEl konTroll

Tastene kan også tilpasses med symboler og tekst. 
Det følger med ulike etiketter som kan klippes ut 
og monteres, så du får den merkingen du vil ha. 

Du kan også lage dine egne etiketter på www.
gewa.se/overlay.

Control TV har et veldig sterkt IRsignal, og du 
trenger ikke peke direkte på senderen for at den 
skal virke.

når du skifter batterier, vil de innlagte Ir-kodene 
fortsatt være der. 

Med Control TV kan du samle de viktigste 
funksjonene i en og samme fjernkontroll.

lEVErES MED  

•      Etiketter for merking av tastene

• Batteri lr03 

• raster Control TV

• Halsrem 

TEknISk InforMaSJon

Størrelse kapsling:  134 x 70 x 25 mm
Vekt, inkl. batterier: 180 g
Trykkraft:   < 100 g

Control TV

> Artikkelnummer: 425711

> mer infOrmAsjOn: se vår hjemmeside
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