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OMIVISTA INSTALL

OMIVISTA INSTALL – INTERAKTIIVINEN PINTA 
KATTOASENNUKSELLA

omiVista install on kattoon asennettava laite, jonka heijasta-
man pinnan voi kohdistaa lattiaan tai pöytään. 

OMI interaktiivinen lattia ja pöytä on oiva työkalu multisen-
sorisen ympäristön luomiseen. Se sisältää yli 300 valmista ak-
tiviteettia, joita hallitaan muutamalla kaukosäätimen painik-
keella. Laitteisto asennetaan kattoon, josta kuva heijastetaan 
lattialle tai pöydän pintaan. Saatavana 4:3 ja 16:10 kuvasuh-
teiset versiot.

Kattoasennustapa on erityisen soveltuva pyörätuolin käyttä-
jille, sillä lattiaan heijastettu aktiviteetti heijastuu myös pyörä-
tuolissa istuvan käyttäjän vaaleisiin vaatteisiin, ja aktiviteettia 
voidaan käyttää käsillä istumakorkeudella, kelaten tai ajaen 
pyörätuolilla, sekä esim. heittämällä hernepussia tai palloa.

Interaktiivinen pinta antaa palautteen käyttäjän liikkeestä. Pa-
laute näkyy kuvassa ja kuuluu äänenä aktivoiden eri aisteja. 
Aktiviteetteja on erityyppisiä: palkitsevia, opettavia, rauhoit-
tavia ja stimuloivia, ja aihepiiriltään ne käsittelevät esimerkiksi 
eläimiä, luontoa ja avaruutta tai ovat musiikillisia harjoituksia.

Interaktiivista pintaa voi käyttää yksin tai yhdessä. Interak-
tiivinen lattia kehittää kommunikaation taitoja, motoriikkaa, 
ajattelua ja sosiaalisia taitoja. Aktiviteetit tuovat onnistumisen 
kokemuksia ja sopivat eritasoisille käyttäjille.

Ominaisuudet
• Voidaan asentaa tasaiseen kiinteään kattoon tai alaslas-

kettuun kattoon, jonka levyjen koko on 60 x 60 cm.
• Tarkoitettu interaktiiviseen pinnan heijastamiseen lattiaan 

tai pöytään (ei sovellu seinälle tai kattoon heijastamiseen).
• Lampun käyttöaika n. 5 000 tuntia.
• USB-liitin ohjelmistojen päivittämistä varten.
• Heijastaa kuvan parhaiten vaalealle kovalle pinnalle, ku-

ten vinyylimattoon tai pöydälle.
• Esiasetettu tehtaalla, tarvittaessa voidaan säätää mm. 

heijastetun kuvan kokoa ja tarkennusta tai säätää interak-
tiivisen pinnan käyttäjien liikkeitä seuraavan infrapunaka-
meran herkkyyttä.

Pakkauksessa mukana
• omiVista-laite
• Langaton näppäimistö
• Kaukosäädin
• IEC-virtajohto
• Kattokiinnityslevy ja muut kiinnitystarvikkeet

TUOTETIEDOT OMIVISTA INSTALL

Tulojännite ja taajuus 100 – 240v AC,  50/60hz.

Virran kulutus (max.) 450 W

Virtaliitin IEC – C14 liitinpaneeli

Käyttö Kaukosäätimellä

Laitteen koko (L x S x K) 59,5 x 59,5 x 14 cm

Paino  15 kg

Suositeltu katon korkeus 2,2-3,2 m

Heijastettavan kuvan koko 

1. 2,4 metrin korkeudelta

2. Pöytään heijastettuna

3. Lattiaan heijastettuna

1. 2 x 1,5m

2. leveys 1,1-1,6 m

3. leveys 1,7-2,5 m

Ohjelmistot ja mukana 

toimitettavat materiaalit

Sensory Fun Suite (yli 300 aktiviteettia)

Yhteensopiva omiPad Room Ctrl:n kanssa

Käyttöohjeet

omiVista installin mukana toimitetaan langaton 
näppäimistö asetusten ja päivitysten tekemistä 
varten ja kaukosäädin laitteen käyttöä varten.


