
GEWA One er en fjernkontroll som hjelper deg med 
å kontrollere utstyr i boligen din. Du kan styre TV, 
musikkanlegg, lamper, sengefunksjoner, porttelefon 
og dørautomatikk.

For at du skal kunne holde kontakt med familie og 
venner og raskt skal kunne nå en omsorgsperson, har 
du mulighet til å ringe og sende sms med GEWA One.

Du velger selv om du vil bruke touch-skjermen eller 
om du vil navigere rundt med en ekstern bryter. 
Symboler, farger og stemmeinnspillinger hjelper deg 
raskt med å finne riktig knapp

Dynamisk skjerm med bilde- og lydstøtte 
GEWA One – fjernkontroll med telefonfunksjon

Art.nr 461610 
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ET KOMPLETT HJELPEMIDDEL

GEWA One er en fjernkontroll med telefonfunksjon, 
som gir deg mulighet til å kunne ringe og sende 
sms. Du tilpasser selv sider og knapper til hvordan 
du vil at de skal se ut, og du har mulighet til å legge 
inn hurtignummer til kontakter du ønsker å nå lett.

DU STYRER PÅ DIN MÅTE

Du behøver bare å trykke lett på skjermen for å 
aktivere en knapp. Velg en større knapp for å få større 
trykkområde. Hvis du i stedet trenger en ekstern 
bryter for å navigere rundt i fjernkontrollen, har Abilia 
mange forskjellige å velge blant.

LETT Å SE, HØRE OG FORSTÅ

Du kan ha symboler, forskjellige farger og innspilt tale 
på knappene så det blir enklere å navigere riktig. Velg 
hvor mange knapper en side skal vise.

TEKNISK INFORMASJON GEWA ONE

MOBIL ENHET

Skjermstørrelse 6.2”

Størrelser 166 x 83 x 13,3 mm 

Vekt 267 g

OS Android 9

MULTIBOX

Størrelser 108 x 67 x 22 mm 

Vekt 153 g

Tilkoblinger: 3.5 mm, Mikro-USB

Kontrollsignaler: IR, Radio

TILBEHØR ART NR

Telefonholder 461186 

Miniarm 451030 

Universalarm 621966 

 
SMART TEKNIKK

GEWA One kan spille inn signaler fra f.eks. TV-ens 
vanlige fjernkontroll. GEWA One kan også sende 
ut signaler mot f.eks. en GEWA sengemottaker for 
sengestyring eller kodete signaler til en inngangs-
dør. Sett i et SIM-kort hvis du vil kunne ringe og 
sende sms til familie og venner.

STØTTE OG SIKKERHET

Når teknikeren skal tilpasse GEWA One til deg som 
bruker, gjøres dette enkelt via myAbilia nettjeneste. 
Med denne tjenesten har du som bruker en sikkerhets-
kopi på fjernkontrollens opplegg. Teknikeren kan sene-
re hjelpe deg på avstand ved behov.

LETT Å HÅNDTERE

Tilbehør som holdere spesielt utformet for GEWA 
One, gjør at du kan se og håndtere fjernkontrollen 
fra både rullestol og seng.

LEVERES MED

• Mobil enhet, låst til GEWA One
• Lader til mobil enhet, inkl. USB-kabel 
• GEWA Multibox
• Lader til GEWA Multibox, inkl. USB-kabel
• Høretelefoner, 3,5 mm, inkl. USB-C-adapter
• USB-kabel USB-C til USB-A
• Installasjonsverktøy for SIM-kort
• Brukermanual
• Kvittering med lisensnøkkel


