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HouseMate

Draadloze mobiele GSM telefoon bedienaanpassing met één-functieschakelaar
Mensen die de toetsen van een mobiele telefoon
niet kunnen indrukken bieden we de mogelijkheid
de telefoon te bedienen met een één of vijf functie
schakelaar of een joystick van de elektrische
rolstoel. De HouseMate biedt de mogelijkheid
om met één schakelaar mobiel te telefoneren
maar ook gebruik te maken van aanvullende
functies, zoals het gebruik van een adresboek,
het verzenden van berichten, beluisteren van MP3
bestanden, et cetera.
De HouseMate heeft een Infra Rood zender. Daarmee is het mogelijk bijvoorbeeld ook omgevingsbesturing te gebruiken.

Voor schakelaargebruikers is een hardware onderdeel nodig. Deze draadloze Bluetooth interface werkt
alleen met een één of vijf functie schakelaar.
Extra hardware is niet nodig, wanneer gebruik wordt
gemaakt van een Genie of Genie+ rolstoelintegratie.
Neem contact op met QuoVadis voor meer informatie
over deze rolstoelbedieningen of lees de betreffende
folders.

Software
De software werkt op iedere Android SmartPhone
en in combinatie met omgevingsbediening, zoals
de Control Prog en / of Control Omni. De software
biedt de gebruiker een aantal cellen, zoals op een
beeldschermtoetsenbord van een computer.
Als de software start, zoekt deze draadloos verbinding
met de hardware of een Genie rolstoelintegratie.
Zodra de verbinding is gemaakt, kan de schakelaar
of Genie gebruikt worden om door de knoppen op het
scherm te navigeren.
Bij gebruik van een één functie schakelaar wordt
gebruik gemaakt van rij/kolom scannen en wordt
een rij of cel geselecteerd door de schakelaar in te
drukken. Er zijn twee soorten scannen mogelijk. Bij
automatisch scannen hoeft de gebruiker alleen te
klikken om te selecteren, terwijl bij kortklik scannen
korte klikjes stapsgewijs doet scannen en een lange
klik doet selecteren.
Bij gebruik van een joystick navigeert de gebruiker
door de cellen met de op/neer en links/rechts functies
van de joystick. Een selectie wordt gemaakt door de
bedienschakelaar in te drukken.
Auditief scannen is ook mogelijk. Bij het scannen wordt
de omschrijving van de cel dan uitgesproken, zodat
de gebruiker zonder het scherm te zien de telefoon
(of bij de HouseMate de omgevingsbediening) kan
bedienen.
Naast de rolstoelintegratie biedt de HouseMate omgevingsbediening functionaliteit en kan via de relaisuitgang een alarm geactiveerd worden.

000022 • 001

Omgevingsbediening
In de HouseMate kunnen daarnaast Infra Rood
signalen worden ingeleerd, waardoor de gebruiker
bijvoorbeeld radio en televisie kan bedienen, maar
ook alle GEWA Infra Rood aanpassingen. Dit geeft
de gebruiker controle over zijn woon-, werk- en
leef
omgeving. Hierdoor is het gebruik van andere
omgevings
bediening zenders niet meer nodig. Er
kunnen macro’s worden gemaakt, waardoor het
mogelijk is om bijvoorbeeld met één knop het geluid
van de televisie uit te zetten en de telefoon op te
nemen.

Kenmerken
• Draadloze Bluetooth interface voor het aansluiten
van een éénfunctieschakelaar;
• 3,5 mm aansluiting voor externe schakelaars,
geen aansluiting voor 5 functie schakelaar;
• Lange levensduur met een Li-Ion accu, opladen
via USB mogelijk;
• Mogelijkheid tot Infra Rood omgevingsbediening;
• Er kunnen 250 Infra Rood codes worden
ingeleerd;
• Er kunnen tot 16 pagina’s worden gebruikt, met
elk 2x3 tot 6x6 cellen;
• Mogelijkheid tot het maken van macro’s.
Artikelnummer:
UNI-601-00	HouseMatePro

De verschillende pagina’s kunnen naar wens
worden aangepast, met bestaande of zelf gekozen
afbeeldingen. Ook is het gebruik van tekst mogelijk.
De pagina’s kunnen op de SmartPhone zelf worden
aangepast, hier is geen computer voor nodig.
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GewaTel 200

Luidsprekende telefoon met ingebouwde Infra Rood
GewaTel 200 is een omgevingsbedienbare
luidsprekende telefoon. Door het gebruik van
Infra Rood zenders kunnen mensen met een
lichamelijke handicap alle functies van de
GewaTel 200 gebruiken. Gebruikers van de
GewaTel 200 kunnen telefoonberichten opnemen
en neerleggen. 50 Verkorte nummers kunnen in
de GewaTel 200 bewaard worden en gebruikers
kunnen in e
igen tempo een telefoonnummer
kiezen.
De GewaTel 200 is eenvoudig te programmeren
voor verschillende gebruikersbehoeften en heeft
een uitstekende geluidskwaliteit met volledig duplex
functionaliteit dankzij de unieke OmnisoundTM
technologie. Het geluid is kristalhelder, waardoor het
lijkt alsof de persoon met wie gesproken wordt, zich
in dezelfde ruimte bevindt. Door gebruik te maken
van de auto antwoord mogelijkheid kan degene die
naar iemand met een GewaTel belt, met een code
zijn eigen oproep ‘beantwoorden’ in de plaats van de
persoon met lichamelijke beperkingen.

De spreek- / luisterverbinding wordt zo geopend, ook
als de gebruiker er zelf niet toe in staat is. De GewaTel
200 kan ook op de muur bevestigd worden.
Een extra microfoon is beschikbaar voor gebruikers
van de GewaTel 200 met een zwakke stem.
Tevens is een oortelefoon te gebruiken door personen
die een privé gesprek willen voeren.
QuoVadis heeft een breed assortiment van
programmeerbare Infra Rood zenders waaronder
met toetsen met verschillende gevoeligheid. Gewa
QuoVadis levert ook zenders met scanfuncties die
bediend kunnen worden met voor de gebruikers
geschikte schakelaars.
GewaTel 200 wordt geleverd met voeding,
bekabeling en jack plug.
Technische gegevens:
Afmeting: 26 x 21 x 8 cm
Gewicht: 1,45 kg
Artikelnummer:
1600-00
GewaTel 200
1600-10
Oordopjes GewaTel 200
1600-50
Extra microfoon GewaTel 200
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RemoSet

Infra Rood telefoon
De RemoSet is geen gewoon telefoontoestel. Het
is wereldwijd de eerste volledig geïntegreerde
Infra Rood bedienbare snoerloze DECT telefoon
en is gebaseerd op de Siemens Gigaset. De
RemoSet is eenvoudig te bedienen, ook met Infra
Rood omgevingsbediening, en zeer geschikt voor
onder andere rolstoelgebruikers en mensen met
bedienbeperkingen.
De RemoSet wordt als compleet functionerende
snoerloze telefoon, inclusief basisstation met laadvak
geleverd en kan worden aangesloten op het openbare
telefoonnetwerk geleverd. De RemoSet kan ook als
ISDN of zelfs VoIP telefoon (internettelefonie) gebruikt
worden. Door het aanschaffen van extra Gigaset
handsets kan de RemoSet toegepast worden in een
DECT telefooninstallatie.

Weer vrij telefoneren
Of u de RemoSet in een ruimte op het laadstation zet
of op de rolstoel bevestigt, de exacte locatie is niet
zo belangrijk: Het handenvrij spreeksysteem heeft
een zeer gevoelige microfoon en een uitstekende
uitgebalanceerde kanaalomschakeling, zodat men
eenvoudig vrij in een ruimte spreken. Het gesprek
wordt door de gesprekspartner uitstekend verstaan.
Uit privacy kan natuurlijk ook met een headset
getelefoneerd worden. De RemoSet heeft daarvoor
aan de zijkant een hoofdset aansluiting.

Bedienen
Het bedienen met de RemoSet kan met Infra Rood
omgevingsbediening. Afhankelijk van de bedien
beperking wordt de RemoSet geleverd met sensoren,
schakelaars of spraaksturingen. De RemoSet
kan uitstekend geïntegreerd worden met GEWA
omgevingsbediening.
Ook is er een standaard afstandsbediening van de
fabrikant van de RemoSet, de FB Commander 3.
RemoSet
• Volledig geïntegreerde Infra Rood ontvanger,
geen aanvullende adapters of stekkers nodig
• Alle functies Infra Rood op afstand bedienbaar
• Handenvrij spreken en luisteren
• Kiezen met liggende hoorn
• Headset aansluiting (2,5 mm stekker)
• Groot, eenvoudig afleesbaar kleurendisplay met
128 x 160 pixel en 65.000 kleuren
• 10 snelkeuzetoetsen
• Adresboek voor 250 invoeren
• SMS functie
• Toetsen verlichting
• Akoestisch geactiveerde oproep (babyfoon)
• 33 oproeptonen, deels polyfoon
• Keuzemethode MFV/IWV
• Snoerloos DECT en standaard GAP
• Eco-DECT
• Accu handset ~180 uur ( 7 dagen)
• Spreektijd ~10 uur
• Laadtijd ~7 uur
• Maximaal 6 handsets per basisstation
• Reikwijdte in gebouwen / vrij veld tot 50m / 300m
• Infra Rood ontvanger 38kHz, Recs80
Modelwijziging door fabrikant voorbehouden
Artikelnummer:
CSS-REMOSET
CSS-AFSTAND		

RemoSet
RemoSet afstandsbediening

Zie ook documentatie over de Siemens Gigaset, Infra
Rood omgevingsbediening en GEWA Smart Home.
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True-Kare - personenalarmering
mobiele telefoon met personenalarm en ehealth

True-Kare is een modern mobiel webbased
personen alarmsysteem voor actieve mensen
die een verhoogd risico hebben op bijvoorbeeld
dwalen, vallen of het vergeten van afspraken of
medicatie. Gezondheidsindicatoren als bloeddruk
en glucose kunnen worden bijgehouden.

In de True-Kare WebSelfCare internetomgeving
kunnen bijvoorbeeld medicatie inname, telefoon
nummers, gezondheids
gegevens, agenda items,
instellingen voor meldingen en ook de telefoonmenu’s
op afstand worden ingevoerd, bekeken en aangepast
door degenen die hiertoe de rechten hebben.
Meldingen kunnen onder meer ingesteld worden voor
medicatie, e-health, geofencing en afspraken.
Abonnement
De True-Kare personenalarm en e-health functies
werken alleen met de True-Kare telefoon.
Na aanschaf van een True-Kare telefoon en abonneren
op de dienst kan de gebruiker zich registeren op
de site, waarna het personenalarm met e-health
geactiveerd wordt. Software installeren is niet nodig,
het gehele beheer van de software is “webbased”.
Telefoon toestel
De True-Kare handset is een mobiele telefoon met
helder scherm, duidelijke toetsen en een SOS-knop
waarmee een oproep naar een familielid / vriend wordt
uitgestuurd in geval van nood. Voor de noodoproep
is een extra SIM in de telefoon ingebracht. De eigen
SIM wordt gebruikt voor gewone telefoongesprekken
en SMS berichten. De telefoon is zeer geschikt voor
senioren.

Alarmeren
De SOS-knop op de telefoon wordt
gebruikt om via het Web Self Care
portaal een protocol te starten, waarin
het assistentie proces gedefinieerd is.
Door de knop een paar seconden in te
drukken wordt een oproep geactiveerd.
Ook alarmering naar de huisarts
(-assistent) of een professionele
medische meldkamer is mogelijk (Verklizan / UMO
certificering).
De volgende parameters kunnen worden ingesteld:
• Agenda
• Contacten
• Oproepen
• Berichten
• Multimedia
• Medicatie
• Gezondheid
• Instellingen

Menu-instellingen, de veilige zone voor geofencing,
medicatie, agenda, e-health metingen, taken, et
cetera worden op de True-Kare website ingevoerd en
bijgewerkt.
Voor toegang tot deze gegevens maakt u gebruik
van een login en wachtwoord, zodat vreemden geen
inzage in de gegevens hebben.
Afhankelijk van de kwaliteit van de internetverbinding
zijn na 15 minuten de mutaties gesynchroniseerd.

Kijk op:

WWW.TRUE-KARE.COM !!!
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Veilige zone / Geo fencing
Wanneer de drager van de telefoon het gebied
verlaat dat op de website als veilig is aangegeven,
ontvangt de mantelzorger een waarschuwing. Via
WebSelfCare kan deze bekijken waar de drager zich
bevindt, zodat deze gericht kan worden opgezocht of
telefonisch naar de veilige zone kan worden geleid.

WebSelfCare Portal
• Contacten en telefoonnummers (o.a. import via
Excel)
• Kalender, afspraken en verjaardagen
• Profielen en telefoon instellingen
• Telefoonmenu’s
• Radiozenders
• Planning gezondheidsmetingen
• Medicijn voorraad
• Lokalisatie en veilige zones
• Monitoring van bloeddruk, glucose, gewicht,
temperatuur
Artikelnummer
TRU-PHONE-T999	
True-Kare GSM handset met
Personenalarm T999
TRU-WATCH-W999	
True-Kare
horloge
met
alarmknop
TRU-MAAND
Maandabonnement
TRU-KEY-K999	
True-Kare sleutelhanger met
alarm
TRU-BLD-BP700W True-Kare bloeddrukmeter
TRU-BT-G999
True-Kare interface mini-USB

True-Kare handset
• Telefoonfunctie
• Grote toetsen en letters
• Kleurenscherm
• Luid volume
• SOS knop
• Bluetooth, RFID en GPS
• Zaklamp
• Radio en MP3
• Camera
• Ideaal gewicht
• Geschikt voor gebruik
met hoortoestel

True-Kare sleutelhanger

True-Kare telefoon

True-Kare bloeddrukmeter

True-Kare horloge

True-Kare interface mini-USB
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