Bruk egne brytere
Big Jack - Fjernkontroll

ART NR: 402500

Big Jack gjør det enkelt for deg å for eksempel se på
favorittkanalen din på TV, høre på radio, slå på
lampen, åpne døren når du får besøk eller svare i
telefonen.
Big Jack er en robust, programmerbar fjernkontroll
med flere valgfrie, ekstern brytere for at du enkelt
skal kunne styre mange forskjellige medieenheter
og funksjoner i omgivelsene dine. Den er spesielt
utviklet for deg som har kognitive eller motoriske
funksjonsnedsettelser og har behov for tydelige og
store brytere.
Bryterne finnes i flere forskjellige farger, og du kan
merke dem med bilder, symboler eller tekst. Du
ser tydelig hvilken enhet eller funksjon du styrer
med den enkelte bryteren.

STYR MED EKSTERNE BRYTERE
Big Jack er en robust fjernkontroll som du bruker
for å selv kunne styre medieenhetene dine og ulike
funksjoner i hjemmet.
Ved hjelp av store, tydelige, eksterne brytere
blir det enkelt for deg å bruke TV, stereo, radio,
høyttalere og CD-spiller eller styre ting som lamper,
dører, vindu og telefon.
EN FJERNKONTROLL FOR ALLE DINE BEHOV
Big Jack er programmerbar og kan ”lære seg”
funksjoner via IR-signaler fra andre fjernkontroller,
for eksempel til TV, høyttalersystem og stereo. Da
trenger du bare å bruke én fjernkontroll for alle de
tingene og funksjonene du ønsker å styre.
STYR AUTOMATISK EN SERIE AV HENDELSER
Du kan sette opp sekvenser, slik at én knapp kan
erstatte en hel serie knappetrykk og automatisk
sette i gang en serie av hendelser. På den måten
blir det lettere å for eksempel gå direkte til en
bestemt tekst-TV-side, favorittprogrammet ditt på
NRK TV eller en filmkanal.

ENKEL Å BRUKE
Big Jack kan kobles til opptil seks forskjellige
brytere. De finnes i flere farger, og du kan merke
dem med bilder, symboler eller tekst, for at de på
en lett forståelig måte skal vise hva den aktuelle
kontakten gjør.
Tydeligere og enklere enn det blir det ikke.

En annen tilpasning kan være at lyden i TV-en
automatisk slås av når du svarer i porttelefonen.
LEVERES MED
Brukerveiledning.
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Batterier og brytere bestilles separat.

TEKNISK INFORMASJON

PRODUKT			ART NR

Størrelse			
140 x 100 x 38 mm
Vekt			280 g
Rekkevidde		
20 - 30 m
Innganger		
6 stk. 3,5 mm

Big Jack IR-6SP			

402500		

TILBEHØR EKS.
			
Pikobutton 30 mm, Rød		
Pikobutton 50 mm, Rød		
Skjøtekabel Plugg 3,5 mm		

451000		
451500		
4538		
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