
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

Handi Defy+
Android-baseret smartphone med tilpasset 

software

Min nye Handi giver mig hurtig adgang 
til alt hvad jeg har brug for, og med Handi-               

kalenderen får jeg en konkret støtte i min daglige                       
planlægning 



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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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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HANDI DEFY+

> ARTIKKELNUMMER:  706240

> MERE INFORMATION se vores hjemmeside
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Vælg mellem to brugerflader/temaer:
Standard og Handi
      

HANDI DEFY+
Handi Defy+ er en Androidbaseret smartphone 
med tilpasset software. Med Handi Defy+ får du 
adgang til alle de applikationer som markedet 
tilbyder, fx email, sociale medier, rejseplanen, 
Googlekort, tvoversigten mm, men samtidigt 
mulighed for tilpasset støtte fra Handifunktionerne. 
Du kan forenkle din Handi Defy+ via indstillingerne 
og fx begrænse mængden af information, samt 
udforme hvordan startmenuen skal se ud. Du kan 
også afgrænse adgangen til at downloade nye 
applikationer.
Handi Defy+ er IP 67klasscificeret, dvs. at den er 
støv og vandresistent. Desuden bruges et meget 
stærkt og ridsetåligt glas, så kaldt ”Gorillaglas” i 
skærmen.

FUNKTIONER
I Handi Defy+ indgår flere af de Handifunktioner 
som, gennem årens løb, er udviklet på baggrund af 
praktisk erfaring og i tæt samarbejde med brugere. 
Handifunktionerne er Kalender, Kontakter, Min 
Status og Kriseplan.
 
KALENDER
Kalenderen viser planlagte aktiviteter i rækkefølge. 
Resterende tid til en hændelse vises med 
”kvartursprincipet”. Aktiviteter kan indstilles med 
påmindelsesalarm, lydalarm ved aktivitetsstart og/
eller med kvitteringsmuligheder. Det er muligt at 
koble andre funktioner til en aktivitet, fx et skema, et 
notat eller en kontakt.
 

MIN STATUS OG STATUSSVAR
Med funktionen Min status kan du oprette 
forskellige typer af spørgeskemaer som  fx  
kan bruges til selvdiagnosticering, kognitiv 
adfærdsterapi og dataindsamling af forskellige 
parametre såsom søvnkvalitet, bivirkninger , 
træning mm. Svarene i skemaerne kan generere en 
handlingsplan, så du kan få hjælp til at tage den 
rigtige beslutning i en konkret situation.
Med Statussvar kan du bagefter kigge på 
de svar der er blevet registreret i Min status. 
Spørgeskemaerne oprettes ved hjælp af PC
programmet HandiTools. Der oprettes og redigeres 
direkte på en tilsluttet Handi.

KRISEPLAN
Kriseplan er en tryghedsfunktion som kan bruges af 
personer der risikerer at blive akut syge eller havne 
i vanskelige situationer. Med hurtigtasten kan du 
nemt sende en krisesms, som også kan indeholde 
et link til et Googlekort med brugerens position. Du 
kan lave alternative kriseplaner, der vises forskelligt 
afhængig af dag og tidspunkt, så de er tilpasset 
brugerens livsmønster.
 
TELEFON, SMS og MMS
Handi Defy+ har samtlige funktioner for at ringe, 
modtage og sende sms/mms. Med Handifunktionen 
Kontakter kan brugeren dog få tilpasset støtte til at 
håndtere disse funktioner.
 
HURTIGINDSTILLINGER OG GENVEJE
Handi Defy+ har en tilpasset hurtigindstilling 
som kan lægges direkte i startmenuen for at få 
nem adgang til fx volumen, flyvmodus eller tjekke 
batterikapaciteten. Genveje, til fx ugeoversigt, en 
kontakt eller et skema, kan oprettes og placeres på 
startmenuen.
 
LEVERERES MED
Handi Defy+ leveres med et stort antal billeder, 
som kan arrangeres i mapper tilpasset den enkeltes 
behov. Den medfølgende talesyntese (Acapela 
HQ med stemmerne Rasmus og Mette) giver god 


