
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  

Med MEMOplanner bliver det 

lettere at få overblik

 

KOGNITION

MEMOplanner  
digital kalender med påmindelsesfunktion og mange 

muligheder, blandt andet fjernhjælp 



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 taket, 

tvapparaten, eller sängen man ligger i. Zwave 

är utmärkt när man vill styra serier av händel

ser: 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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> MEMOplanner S525  ARTIKKELNUMMER: 402645

> MEMOplanner M i2 (22”)  ARTIKKELNUMMER: 402805

> MERE INFORMATION se vores hjemmeside
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KALENDER OG AKTIVITETER

Memoplanner hjælper dig med at huske aftalte tider, 

strukturere din dag, uge og måned. En lyssøjle/lysprik 

viser, hvornår på dagen det er. Alarm, vibration samt en 

personlig indtalt besked kan gives ved aktivitetens starttid 

og/eller sluttid.

Påmindelserne kan også indeholde information med 

billede og beskrivende tekst, samt kvitteringsbare 

delaktiviteter. Dette giver et godt overblik for brugeren 

og gør det lettere at udføre aktiviteter, som består af 

flere delmål. Ved hjælp af et GSMkort til mobiltelefon  

kan påmindelser sendes som tekstbesked (SMS) til et 

forprogrammeret mobiltelefonnummer, så meddelelser 

kan modtages diskret og direkte på brugerens 

mobiltelefon. 

BRUGERVENLIG 

Memoplanner kan med fordel hænge på væggen. 

Memoplanner kan tilpasses individuelt og har valgbare 

funktioner med mange indstillingsmuligheder: • 

Kvittering for påmindelser • Forvarselslyd • Repetition af 

påmindelser • Veksling mellem tidslinje og listevisning • 

Zoomog navigeringsfunktion. Pågående aktivitetsbillede 

kan vises i helskærm så længe aktiviteten varer, for at 

fange opmærksomheden til det som foregår. 

FJERNHJÆLP 

Påmindelser lægges enkelt ind via touch skærmen eller fra 

en anden PC via internet. Fjernhjælp er en unik funktion, 

som gør det muligt for brugeren eller f.eks. pårørende at 

lave indstillinger og ændringer via en anden PC. 

MEMOPLANNER BRUGT SAMMEN MED MEMOACTIVE  

OVERFØRSEL AF INFORMATION

Memoactive er en håndholdt digital kalender, som kan 

bruges sammen med Memoplanner for dem, som har 

brug for en større enhed i hjemmet og en som er let at 

tage med sig. Disse to kan enkelt synkroniseres med et 

kabel, så begge enheder indeholder samme information i 

kalenderen.  

FUNKTIONER

Diktafon – 4 forskellige diktafonmeddelelser á 30 

sekunder er tilgængelige.

Mine Foto – Gem egne digitalbilleder, som kan bruges 

til kommunikations eller hukommelsesstøtte (f.eks. 

familiebilleder, ferieminder).

Nedtælling – Kan gøres digitalt eller som en tydelig visuel 

tidslinje. 10 nedtællingstider, 5 standardtider på 3, 5,10, 15, 

20 minutter og 5 valgbare tider med mulighed for billede 

og tekst.

Sms- tekst /-billede - Send og modtag normale 

tekstbeskeder. Sms billeder er forprogrammererede, 

færdigskrevne sms’er, som gør det enkelt for flere at bruge 

smsfunktionen i Memoplanner (kræver GSMkort).

LEVERES MED 

GSMkort til mobiltelefon og syntetisk tale (Mette och 

Rasmus) Billedbibliotek på 99 symbolbilleder til forskellige 

aktiviteter, billedarkiv med ca. 2400 billeder. Egne 

digitalbilleder kan også bruges. 

TILBEHØR

• Memoactive 

• Bordstativ til Memoplanner Mi2
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