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GEWA One is een omgevingsbediening die 
mensen helpt bij het beheren van apparatuur in 
hun eigen huis, zoals de tv, het muzieksysteem, 
lampen, bedfuncties, deur- en raamopeners.
Daarbij werkt het ook als een mobiele telefoon 
waarmee de gebruiker contact kan houden met 
vrienden, familie en snel een verzorger kan 
bereiken via een oproep of sms.

De gebruiker kan kiezen of hij het apparaat wil 
bedienen via het aanraakscherm of door te scannen 
met een externe schakelaar. Symbolen, kleuren en 
spraakopnames helpen de persoon snel de juiste 
functie te vinden.  

Een volledige oplossing
GEWA One is een afstandsbediening met 
telefoonfunctie, waarmee de gebruiker kan bellen en 
sms’en. U kunt aanpassen hoe pagina’s en knoppen 
eruit moeten zien en de mogelijkheid hebben om 
snelkiesnummers aan contacten toe te voegen vzodat 
ze eenvoudig kunnen worden benaderd.

Controle het op jouw manier
U hoeft slechts licht op het scherm te tikken om een 
functie te activeren. U kunt gebruik maken van grotere 
knoppen voor een groter doelgebied, in plaats van om 
de afstandsbediening te navigeren met een externe 
schakelaar.

Eenvoudig te zien, te horen en te begrijpen
Symbolen, verschillende kleuren en opgenomen 
spraak op de knoppen kunnen worden 
geprogrammeerd om gemakkelijker te navigeren en 
het aantal knoppen te kiezen dat een pagina moet 
weergeven

Slimme technologie
GEWA One kan signalen opnemen van bestaande 
Infra Rood afstandsbedieningen zoals een televisie, 
de radio, settopbox of dergelijke. GEWA One kan ook 
signalen verzenden naar een GEWA schemerlamp 
en gecodeerde signalen voor een voordeur of 
buitenraam. Plaats een simkaart om te bellen en 
sms’en met familie en kennissen.

Ondersteuning en veiligheid
Wanneer een begeleider een GEWA One voor 
een gebruiker gaat aanpassen, gebeurt dat in het 
myAbilia-webportal. Binnen myAbilia is er een back-
up van de instellingen van de omgevingsbediening, 
waardoor sommige ondersteuningsfuncties op 
afstand toegankelijk zijn, zonder dat er een technicus 
hoeft te komen.

Makkelijk te gebruiken
Met accessoires zoals een houder die speciaal 
is ontworpen voor de GEWA One, kunt u de 
afstandsbediening zowel vanuit een rolstoel als vanuit 
bed bekijken en beheren.
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Technische informatie GEWA One
Mobiele apparaat
Schermgrootte  6,2 inch
Afmeting  166 x 83 x 13,3 mm
Gewicht  267 gram
Besturingssysteem  Android 9 (embedded / kiosk)

Multibox
Afmeting  108 x 67 x 22 mm
Gewicht  153 gram
Aansluitingen:  3,5 mm, Micro-USB
Besturingssignalen: IR, GR (IRZ)

Artikelnummer
4616-05 GEWA One
4611-86  Houder
4510-30 Mini-arm 
6219-66 Universele arm

GEWA One wordt geleverd met:
•  Dynamisch kleurenscherm, beperkt tot GEWA 

One (kiosk modus)
• Oplader mobiel, incl. USB-kabel
• GEWA Multibox
• Oplader GEWA Multibox, incl. USB-kabel
• Hoofdtelefoon, 3,5 mm incl. USB-C-adapter
• USB-kabel USB-C naar USB-A
• SIM-lade installatietool
• Handleiding
• Voucher met licentiesleutel


