Stor och lätt att förstå
GEWA Maxi

GEWA Maxi är en stor, robust och lättanvänd fjärrkontroll,
som hjälper dig att hantera utrustning i ditt boende. Du
kan styra tv, musikanläggning och lampor samt öppna
och stänga fönster och dörrar.
Om du har nedsatt rörelseförmåga, syn eller svårt att
förstå en vanlig fjärrkontroll, vägleder GEWA Maxi dig
med bilder och stora nedsänkta knappar.
Med GEWA Maxi kan du bli mer självständig. Du
bestämmer själv och behöver inte ta hjälp av anhöriga
eller andra stödpersoner.
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GEWA MAXI GÖR DET SVÅRA ENKLARE
Traditionella fjärrkontroller har ofta många och små
knappar. Dessa kan vara svåra att se, förstå och att
trycka på. Ibland krävs mer än en fjärrkontroll för att
se på tv, till exempel om man har en box kopplad
till tv:n.
Med GEWA Maxi får du ett avgränsat antal stora
knappar som bara visar det du vill styra. En knapptryckning kan dessutom generera en serie av
händelser, till exempel först starta boxen och
sedan tv:n.

LÄTT ATT FÖRSTÅ
Knapparna anpassas med stödjande bilder som
tydligt symboliserar det som ska styras.
Överlägg med bilder skapas enkelt via Abilias
hemsida. En plastficka skyddar överlägget mot
smuts och vätska.
Om inte alla 16 knappar behöver användas, kan
man dölja oanvända knappar med täcklock. Locket
gör att ytan känns slät och knappen inte syns.
LÄTT ATT HANTERA
Du kan snabbt komma igång och använda din
GEWA Maxi. En inspelningsguide vägleder hur du
överför IR-kanaler från t ex tv:ns vanliga fjärrkontroll.
Med hjälp av medföljande kardborreband kan
GEWA Maxi fästas på ett bord. Detta hindrar den
från att glida iväg eller tappas bort. Till skillnad mot
en traditionell fjärrkontroll behöver du inte rikta
GEWA Maxi mot utrustningen du vill styra.

LÄTT ATT STYRA
GEWA Maxi har 16 stora knappar som endast
kräver liten tryckkraft.
Knapparna är nedsänkta för att underlätta att träffa
rätt vid nedsatt känsel och motorik.
Bekräftelse i form av ljud, ljus och vibration ger
återkoppling på ett knapptryck.
För dig med skakningar i handen, till exempel p.g.a.
tremor, finns möjlighet till anslagsfördröjning. Det
innebär att en knapp behöver hållas intryckt en
förvald tid innan valet aktiveras.
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Längd
Bredd
Höjd fram
Höjd bak
Vikt

TILLBEHÖR

LEVERERAS MED

Produkt

Artikelnr.

Plastficka

Plastficka GEWA Maxi

461172

Kardborreband

23 mm

Kardborreband GEWA Maxi

461173

Täcklock

42 mm

Täcklock GEWA Maxi

461175

Batterier

242 mm
160 mm

700 g
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