Små och kraftfulla
Control Medi - Fjärrkontroller

Control Medi är en serie av små kraftfulla fjärrkontroller
med avancerade funktioner och mycket bra räckvidd.
De ligger lätt i handen och har stora lättryckta knappar
anpassade för dig som har någon form av motoriskeller kognitiv funktionsnedsättning och inte kan
använda en vanlig fjärrkontroll.
Fjärrkontrollerna gör det möjligt för dig att styra
olika funktioner i ditt hem. Utomhus använder du
fjärrkontrollen för att öppna entré- och garagedörrar
med mera. Inomhus kan du exempelvis använda
kontrollen för lägenhetsdörr, hissar, belysning, radio, TV,
och larm.
Du får en helhetslösning, du kan styra allt med
samma fjärrkontroll och ser tydligt vilken funktion du
styr. Att själv kunna styra funktioner i din omgivning
kan ge dig ökad självständighet och frihet att klara
av att bo själv.

STYR ALLA FUNKTIONER MED SAMMA
FJÄRRKONTROLL

STYR EN SERIE AV HÄNDELSER AUTOMATISKT

Med Control Medi kan du styra olika funktioner i
ditt hem med samma fjärrkontroll. Du behöver inte
lära dig och hålla reda på flera olika fjärrkontroller.
Fjärrkontrollerna är programmerbara och kan lära
in IR-signaler från så gott som alla fjärrkontroller i
hela världen.
SMÅ OCH KRAFTFULLA
Control Medi är små och smidiga men lika kraftfulla
som större fjärrkontroller. De starka IR-signalerna
ger dig en bra och tillförlitlig räckvidd på upp till
40-50 meter.

Fjärrkontroll

Överlägg

Fingerguide

ENKLA ATT ANVÄNDA OCH FÖRSTÅ
Control Medi fjärrkontroller ligger lätt i handen och
har stora lättryckta knappar. De ger bekräftelse i
form av vibration, ljud och ljus.
Du väljer själv ut vilka funktioner i ditt hem som du
ska styra. Sedan märker du upp knapparna med de
symboler, bilder eller den text du vill ha för att komma
ihåg de olika funktionerna.
Din egna märkning får du genom att ta fram olika
överlägg som antingen skapas med verktyget
Overlay Design Web eller med Word–mallar som
finns på Abilias hemsida. Båda alternativen innehåller
färdiga symboler. Du lägger ditt överlägg över
knapparna på din fjärrkontroll.

Du kan skapa sekvenser så att en knapp kan ersätta
en hel serie knapptryckningar och automatiskt sätta
igång en serie av händelser. Det blir lättare att t.ex.
komma direkt till ditt favoritprogram på TV eller
någon filmkanal. En annan tillämpning kan vara att
när du vaknar på morgonen så tänds sänglampan,
rullgardinen dras upp och sängen hamnar i sittläge.
Fjärrkontrollerna har också möjlighet att sända ut
en unikt kodad kanal för t.ex. en säkerhets- eller
lägenhetsdörr. Det ger dig ökad säkerhet.
VÄLJ MELLAN TRE OLIKA MODELLER
Control Medi Easy- Färre och större knappar
ger ökad tydlighet
Kontrollen har fyra alternativt två
knappar som ger dig möjlighet
att styra 16 eller 8 funktioner.
Control Medi Standard - Fler knappar ger
möjlighet att styra fler funktioner
Kontrollen har åtta knappar som
ger dig möjlighet att styra 28
funktioner.
Control Medi Multi - Fler styrningsmöjligheter
samt yttre manöverkontakt
Kontrollen har åtta knappar som
ger dig möjlighet att styra 28
funktioner.
Control Medi Multi har även:
• GewaRadio för fjärrstyrning via radiosignal
• inbyggd scanning för dig som inte kan trycka
direkt på knapparna. Den ger dig möjlighet att
använda yttre manöverkontakt för att styra alla
funktioner.
LEVERERAS MED
Ett utbytbart överlägg med siffror, raster, halsrem,
batteri och manual.
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TEKNISK INFORMATION
Storlek

100 x 55 x 22 mm

Vikt

105 g

Tryckkraft

160 g

Fältstorlek

15 x 15/36 mm

PRODUKT

ART NR

TILLBEHÖR

ART NR

Control Medi Easy

429240

Hållare, 6 mm hål

429249

Control Medi Standard

429220

Hållare, 10 mm hål

429250

Control Medi Multi

429200

Miniarm

451030
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