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OMIVISTA MOBII

OMIVISTA MOBII – LIIKUTELTAVA 
INTERAKTIIVINEN PINTA

omiVista mobii on pyörillä liikuteltava laite, jonka heijastaman 
pinnan voi kohdistaa pöytään tai lattiaan.

OMI interaktiivinen lattia ja pöytä on oiva työkalu multisen-
sorisen ympäristön luomiseen. Se on pyörillä kevyesti liikkuva 
laite, joka nousee ja laskee heijastamaan lattia- tai pöytäpin-
taan. Maksimissaan kuva voidaan heijastaa 5m leveänä latti-
aan. Se sisältää 300+  aktiviteettia, joita hallitaan muutamalla 
kaukosäätimen painikkeella.   

Interaktiivinen pinta antaa palautteen käyttäjän liikkeestä. Ke-
hon osien lisäksi pinta reagoi esim. hernepussiin, pehmoesi-
neisiin, palloon tai hehkupolttimella varustetun taskulampun 
keilaan. Palaute näkyy kuvassa ja kuuluu äänenä aktivoiden 
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
• Liikuteltava laite soveltuu interaktiivisten pintojen heijas-

tamiseen vaaleille lattia- tai pöytäpinnoille. 
• Laitteen ulkopinta on päällystetty antibakteerisella pin-

noitteella (Hygienilac)
• Kaksi pölysuodatinta, jotka tulee puhdistaa säännöllisesti, 

jos laitetta käytetään pölyisessä ympäristössä.
• Laite nousee ja laskee sähköisesti sen takana olevasta na-

peista painamalla.
• Lukittavat pyörät.
• Laitteen sivuilla on kahvat sen siirtämiseen.
 
Pakkauksessa mukana
• Tuoteopas
• Käyttäjän opas
• Langaton näppäimistö
• Kaukosäädin
• IEC-virtajohto
• Vinyylipäällinen

TUOTETIEDOT OMIVISTA MOBII

Tulojännite ja taajuus 100 – 240VAC, 50 – 60Hz

Virrankulutus lepotilassa 41 W (242V 49.9Hz)

Virrankulutus 360 W (242V 49.9Hz)

Suojausluokitus Luokka II

Lampun käyttöaika
3 000 h (kirkas), 5 000 h (dynaaminen),  

5 000 h (Eco), 6 500 h (Eco+)

Käyttö Kaukosäätimellä

Laitteen koko (L x S x K) 70 x 50 x 101/130 cm

Paino 28 kg

Heijastettavan kuvan koko 

1. pöydälle

2. lattialle

1. jopa 1,6 x 1 m (leveys 1-1,6 m)

2. leveys 2-3 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.

Päällinen suojaa laitetta pölyltä 
silloin, kun se ei ole käytössä.


