
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  

KOGNITION

MEMOdayplanner   
En elektronisk planlægningstavle som
giver dig overblik over dag og nat
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Giver god forudsigelighed

Let at tilpasse til din egen stil 

og dine behov 



Abilia ApS, Krakasvej 7c, st, 3400 Hillerød, Denmark

Phone +45 70 22 98 08  |  Fax +45 48 24 98 08  |  info@abilia.dk  |  www.abilia.dk

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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MEMOdayplanner 3  

> ArtikElnuMMEr: 500772  MEMOdayplanner 3, 12timersversion

> ArtikElnuMMEr: 500771 MEMOdayplanner 3, 24timersversion

> MErE infOrMAtiOn: se vores hjemmeside
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KALENDER OG PÅMINDELSER 

Memodayplanner er en planlægningtavle der 
viser tiden konkret, og hvor længe der er til næste 
aktivitet / gøremål. Ved hjælp af en lysende søjle, 
hvor en lysprik slukkes for hver kvarter, eller en 
lysprik, der bevæger sig nedad når uret går,  er det 
nemt at se hvornår på dagen det er. Forskellige 
farver på lyssøjlene gør det let at se, om det er 
dag eller nat. En alarm kan indstilles til hver af 
lysprikkerne, for at rette opmærksomheden mod 
tavlen, når der skal til at ske noget. Tavlen er en 
selvstændig enhed uden forbindelse til internettet.

BRUGERVENLIG 

Memodayplanner er magnetisk.Det er let at 
tilpasse den efter behov og personlig stil med 
tekst, billeder og symboler. Memodayplanner 
findes i to versioner; med 12 eller 24 timers 
visning. Med tilbehør som magnetiske tidsstriber 
kan du omdefinere starttidspunkt på nat og dag.                   

Tidsstriberne kan vælges med 12 eller 24 timers 
visning, ursymboler, eller uden tryk, så de kan 
tilpasses med billeder eller tekst. 

Memodayplanner kan hænges på væggen, men der 
er også bordstativ som tilbehør.

FUNKTIONER

Du kan indstille alarmen til de ønskede tidspunkter. 
Alarm gives i form af lyd og / eller blinkende lys. 
Alarm volumen kan justeres. 

INDSTILLINGER 

Ud over tidslinjen kan digital tid ses i displayet 
i tavlens nedre kant. Vælg indstilling for at vise 
tidslinje, eller alternativt en lysprik ved den aktuelle 
tid. Lysstyrken på lysprikene kan justeres manuelt ud 
fra lysforhold i rummet, eller lysfølsomhed.

LEVERES MED

3 stk whiteboardtusch og 1 Mikrofiberklud.

TEKNISK INFORMATION

Mål:   713 x 392 x 32 mm
Vægt:   4,1 kg
Strømforsyning:  9 V DC, 1 A
Automatisk sommertid
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