
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  

CONTROL OMNI

Frihet. Självständighet.  
Enkelhet. Control Omni.

Gewa Control Omni är en fjärrkontroll med  
bildskärm anpassad för personer med rörelsehinder.
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KOGNITION

Kvarturet III
er en aktivitetstimer, som viser tiden i form af prikker 

”kvartursprincippet”
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Kalle kommer nu til tiden – 

ikke for tidligt 

og ikke for sent 
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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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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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Kvarturet III

> ARTIKELNUMMER: 462182 

> MERE INFORMATION se vores hjemmeside
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KVARTURET III

Kvarturet er et lille robust og batteridrevet 
hjælpemiddel, som brugeren altid kan have 
med sig. Det har tre funktioner: kvartursfunktion, 
timerfunktion og tidsmålingsfunktion. Kvarturet er 
designet på en måde, der giver brugeren større 
tryghed og selvstændighed.

MÅLGRUPPE

Mange med f.eks. udviklingshæmning kan ikke 
håndtere et almindeligt ur på en tilfredsstillende 
måde. Man kan måske aflæse, hvad klokken er, 
men ikke drage nogen særlig konklusion af denne 
oplysning, især ikke hvor lang tid der er tilbage 
til et givent tidspunkt. Hvor lang tid skal jeg 
vente, til bussen kommer? Hvornår begynder tv
programmet? Hvor længe skal pastaen koge?

KVARTURSPRINCIPPET

Kvartursprincippet indebærer, at tidsafstanden til en 
aktivitet/hændelse vises i form af prikker (= udfyldte 
cirkler) i en lodret linje til venstre for det billede, 
som repræsenterer aktiviteten/hændelsen.  Hver 
prik svarer til en kvart. Prikkerne slukker oppefra og 
ned. Ved at anvende ”Kvartursprincippet” bliver 
tiden nemmere at forstå og klare på egen hånd.

KVARTURSFUNKTION

Kvarturet indeholder et ur. Når et billedkort for en 
planlagt aktivitet lægges i kvarturet, vises den tid, 
der er tilbage, med kvartursprincippet. Når tiden 
er inde til aktiviteten, gives et signal, og prikkerne 
blinker intensivt.

TIMERFUNKTION

Timerkortet bruges til nedtælling af tiden for en 
igangværende hændelse ligesom et æggeur. 
Brugeren kan ganske enkelt indstille tiden ved 
at lægge billedkort på med forskellige tider: 
tandbørstning i 3 minutter, strygning i 10 minutter,  
kogning af spaghetti i 11 minutter, bad i 50 minutter 
osv. Resterende tid vises efter samme princip 
som i kvartursfunktionen, dvs. i trin à 15 minutter. 
Timerfunktionen kan indstilles til mellem 1 og 120 
minutter. 

TIDSMÅLINGSFUNKTIONEN

Tidsmålingskortet bruges til at måle tiden af en 
hændelse og fungerer som et ”tidstagningsur”. 
Hvor lang tid varer en frokostpause, hvor lang 
tid tager det at gå til skolen osv. Ved at måle og 
dokumentere anvendt tid i en bog om tidsforbrug 
kan brugeren opbygge en erfaring for varigheden af 
forskellige aktiviteter.

TIPS TIL ANVENDELSE

Kvarturet kan placeres i sin holder (findes som 
tilbehør), når man opholder sig på samme sted i 
længere tid, hjemme eller på arbejde. Aktivitetskort, 
timerkort og tidsmålingskort kan opbevares i 
billedkortmappen for at give en tydelig oversigt.

Et pædagogisk materiale ”Vis tid” findes som et 
værktøj, der kan bruges til at undersøge, forstå og 
håndtere tid. I dette materiale indgår blandt andet 
en undervisningsvejledning med forskellige øvelser 
og redskaber og tips til anvendelse af kvarturet.

KVARTURET LEVERERES MED

3 stk. batterier (LR03 alkaline) | Taske med 
skulderrem og bæltefæste | 4 stk. færdige timerkort 
15, 30, 45, 60 min | 1 stk. færdigt tidsmålingskort 
| Et antal billedkort hvide, billedkort grå samt 
engangsurskiver, så man kan lave sine egne 
aktivitetskort.


