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– En modern och komplett Omgivningskontroll!  
En lättbegriplig omfattande Android-App kommunicerar tryggt och stabilt med 
HouseMate hårdvara via Bluetooth. Anslut 1 eller 2 manöverkontakter, alternativt 
rullstolens joystick för att styra alla funktioner.  
Hårdvaran har en kraftfull IR-sändare inbyggd och utgång  
för närlarmsändare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1828224 HouseMate Android inkl. Licens 
1828476 HouseMate iOS inkl.licens 
1828304 HouseMate med liten skärm inkl. Licens  
1828305 HouseMate med stor skärm inkl. Licens  
1828306 ClickToPhone Hårdvara inkl. Licens 
1828307 ClickToPhone Android Licens 
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HouseMate baseras på beprövade appen ClickToPhone som funnits i många år. Ett snyggt och modern 

gränssnitt som erbjuder så mycket mer än omgivningskontroll och telefoni – om man vill. Funktionerna 

kan enkelt begränsas beroende på brukarens förmåga. Ett enkelt tryck på en manöverkontakt startar 

direkt upp och börjar scanna. Därifrån är det enkelt att öppna dörren, slå på sin TV eller ringa ett samtal.  

Montera skärmen med ett stativ vid sängen eller på rullstolen och välj ev. en större skärm för brukare 

med nedsatt syn. HouseMate hårdvara kan monteras i närheten för smidig kabeldragning t.ex. på en 

rullstol. 

 

Hårdvara HouseMate 

• Kraftfull programmerbar IR-sändare med Bluetooth 2.0 och IR 30Khz-60Khz & 512Khz 

• 250 IR-signaler. Förprogrammerade signaler för bl.a GEWA, Siemens KNX, Possum, Feller BeamIt, 

UPC och SKY. 

• Ingång scanning, 3,5mm manöverkontakt. 2 kontakter med medföljande adapterkabel. 

• Ingång Rnet och DX (Joystick rullstol). 6 pin Mini DIN. 

• Larmutgång 3,5mm, oberoende av Bluetooth och App. Aktiveras efter viss tids tryck på 

manöverkontakt. 

• Laddbart Long-life Batteri. Li-Ion 2600mAh 

• Z-Wave stöd. Styr Z-wave mottagare över Wifi och kräver Z-wave router typ Vera 3. Mini USB 

laddare. 

• Inbyggt ljud för batterivarning, Bluetooth anslutning, sänder IR. LED´s indikerar laddning. 

• Spec: Storlek 90x65x30mm, Vikt 200g 

• MDD 2007/47/EC, EMC 2004/108/EC 
 

Hårdvara Skärm* 

• En Androidbaserad enhet med inbyggd WiFI och Bluetooth används som skärm. 

• Simkortplats och SD-kort för backup 

• Laddbart Li-Ion batteri. USB Micro laddare. 

• Kapacitiv skärm 4 tum eller större*. Större variant finns med ca 10 tums skärm som alternativ. 
 

Mjukvara – App 

• Primärt – Omgivningskontroll, Ring upp och svara i telefon, SMS, e-mail, Väckarklocka, Hantera 

kontakter. 

• Sekundärt - Musikspelare, kamera, fotoalbum, kalender, påminnelser, platstjänster. 

• Säkerhetsfunktion – SMS:a din GPS-position som en Google-map länk till förvalda nummer. 

• Scanning; Automatisk, Kortklick, två kontakter, Auditiv**, ställbar hastighet, tillslagsfördröjning 

mm. 

• Text till Tal** för enkel kommunikation, uppläsning av SMS och auditiv scanning  

• Ordprediktion på svenska 

• Backup till SD-kort eller via internet 

• Öppna och styr alla Appar och inställningar med kontaktstyrd musfunktion. 

• Stöd för HID-kompatibel mus via USB (de flesta Möss idag är HID). 

• Stöd för taligenkänning  

  *   Skärm kan variera. Min-värden presenteras. 

**   Google TTS, ännu ej på svenska. 

http://www.picomed.se/

