
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  
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Med Telefonvisaren är det lätt 
att ringa

 

KOGNITION

TelefonVisaren  
ett telefoneringshjälpmedel för den som har svårt att 

komma ihåg och/eller hantera telefonnummer och telefonsvarare
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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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TelefonVisaren

> ARTIKKELNUMMER: Art.nr. 035020, komplett inkl väggfäste

> FÖR MER INFORMATION: besök vår hemsida
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TELEFONVISAREN 

är ett mångsidigt telefoneringshjälpmedel för alla 
som har svårt att komma ihåg och/eller på annat 
sätt hantera telefonnummer och telefonsvarare. Den 
är ett lättillgängligt visuellt stöd i form av bilder för 
att identifiera den som ringer eller den som har
ringt. Den väsentligaste egenskapen är att lyfta fram
och belysa personen bakom telefonnumret,
inte själva numret! Detta innebär att det blir
lätt att identifiera och minnas den som ringer,
den som lämnat ett telefonmeddelande eller
den som man vill ringa upp. Bilden blir också en
påminnelse om och bekräftelse på att man kan
ringa upp och tala med denna person.

Telfonvisaren ansluts till det fasta telefonnätet och 
används tillsammans med den ordinarie telfonluren 
i bostaden.

Telefonvisaren är egentligen tre hjälpmedel i ett:
Jag trycker på bilden av den jag ska ringa till, ser 
på bilden vem som har ringt, och kan trycka för 
att få telefonsvaren att spela upp det inkomna 
meddelandet

NUMMERVISAREN
med bilder som lätt förknippas med innehavaren av 
telefonnumret,till exempel ett fotografi, en teckning 
eller en lapp med namnet. Ringer någon från ett av 
de inprogrammerade numren, blinkar bilden och
man kan direkt identifiera vem det är. Om man
inte svarar fortsätter Telefonvisaren att belysa
bilden på den person som ringt upp. När man
kommer hem är det då lätt att se vilka som
försökt ringa.

TELEFONSVARAREN 
använder också dessa bilder. Varje bild kan förses 
med en egen röstbrevlåda och när någon lämnat ett 
meddelande börjar bilden blinka. Man kan direkt se 
att just denna person lämnat ett meddelande. Tryck 
på bilden, så spelas meddelandet upp!

NUMMERSLAGAREN 
fungerar som vilken nummerslagare som helst, 
förutom att knappen med telefonnumret visar en 
bild som direkt förknippas med den som har
telefonnumret.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Storlek: 32,5 x 27 x 5,2 cm
Vikt: 1,55 kg
Strömförsörjning: 230V AC/5V DC
Batteribackup vid strömavbrott: Ca 10 timmar
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