
Enkelhet. Självständighet. Frihet. 
Control Omni

Control Omni är en fjärrkontroll som är lätt att hantera både 
motoriskt och kognitivt.
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OMGIVNINGSKONTROLL

Med Control Omni blir det självklart 
även för mig att hantera min om-

givning
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GEWA CONTROL OMNI

> ARTIKELNUMMER: 429000 Control Omni

> TILLBEHÖR: 429010 Control Omni Dockningsstation

> MER INFORMATION: besök vår hemsida för fler bilder, filmer och mer information.

FRIHET OCH SJÄLVSTÄNDIGHET

Alla människor har behov av att delta, vara själv-

ständiga 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 tillförlit-

lighet.

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.

IR OCH GEWA RADIO

Som första produkt inom sitt område klarar 

Control Omni av både IR och radio. IR är bra för 

att styra det man ser: lampan, tv-apparaten, eller 

sängen man ligger i. Radio är utmärkt när man 

vill styra serier av händelser: tända alla lampor i 

huset eller dra upp alla persienner. När uppdra-

get är utfört får man ett meddelande från Control 

Omni.

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).

INBYGGD MOBILTELEFON

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.

ANROP

Med en enda knapptryckning är det möjligt att 

sända ett anrop på 5 olika sätt: aktivering av re-

läutgång, IR, radio, SMS eller genom automatisk 

uppringning till en kontaktperson.


