
Control Medi er en serie små og kraftige fjernkontroller 
med avanserte funksjoner og svært god rekkevidde. 
De ligger godt i hånden og har store, lettrykte knapper 
tilpasset deg som har en form for motorisk eller  
kognitiv funksjonsnedsettelse og ikke kan bruke en 
vanlig fjernkontroll. 

Fjernkontrollene gjør det mulig for deg å styre forskjellige 
funksjoner i hjemmet. Utendørs bruker du fjernkontrollen 
til å åpne entré- og garasjedører med mer. Inne kan 
du for eksempel bruke kontrollen til leilighetsdør, 
heiser, belysning, radio, TV og alarm. 

Du får en helhetsløsning, du kan styre alt med  
samme fjernkontroll og ser tydelig hvilken funksjon 
du styrer. Å kunne styre funksjoner i omgivelsene å 
kunne kontrollere funksjoner i omgivelsene selv kan 
gi deg økt uavhengighet og frihet til å klare å leve 
alene.

Små og kraftige
 
Control Medi - Fjernkontroller
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STYR ALLE FUNKSJONER MED SAMME 
FJERNKONTROLL 

Med Control Medi kan du styre mange forskjellige 
funksjoner i hjemmet med samme fjernkontroll. 
Du trenger ikke lære deg og holde styr på flere  
ulike fjernkontroller. Fjernkontrollene er programmerbare 
og kan lære seg IR-signaler fra stort sett alle  
fjernkontroller i hele verden. 

LETTE Å BRUKE OG FORSTÅ

Control Medi fjernkontroller ligger godt i hånden 
og har store, lettrykte knapper. De gir bekreftelse i 
form av vibrasjon, lyd og lys. 

Du velger selv hvilke funksjoner i hjemmet du vil 
styre. Deretter merker du knappene med symboler, 
bilder eller tekst etter ønske for å gjøre det lettere 
å huske de forskjellige funksjonene. 

Din egen merking får du ved å lage forskjellige 
overlegg som du enten lager med verktøyet  
Overlay Design Web eller med Word-maler som du 
finner på Abilias hjemmeside. Begge alternativene 
inneholder ferdige symboler. Overlegget legger  
du over knappene på fjernkontrollen.

STYR EN SERIE AV HENDELSER AUTOMATISK

Du kan sette opp sekvenser, slik at én knapp kan  
erstatte en hel serie knappetrykk og automatisk sette 
i gang en serie av hendelser. Det blir lettere å for  
eksempel komme direkte til favorittprogrammet  
ditt på TV eller en filmkanal. En annen tilpasning 
kan være at når du våkner om morgenen, så slår  
nattbordlampen seg på, rullegardinen dras opp og 
sengen kommer opp i sitteposisjon.  

Fjernkontrollene har også mulighet til å sende ut
en unikt kodet kanal for f.eks. en sikkerhets- eller
leilighetsdør. Det gir deg økt sikkerhet.

VELG MELLOM TRE FORSKJELLIGE MODELLER

Control Medi Easy – Færre og større knapper
gir økt tydelighet
Kontrollen har fire, alternativt to 
knapper x 4 nivåer som gir deg 
mulighet til å styre 16 eller 8 funksjoner.

Control Medi Standard – Flere knapper gir 
mulighet til å styre flere funksjoner
Kontrollen har åtte knapper x 4 nivåer 
som gir deg mulighet til å styre 28 
funksjoner.

Control Medi Multi – Flere styringsmuligheter 
samt ekstern bryter
Kontrollen har åtte knapper x 4 nivåer 
som gir deg mulighet til å styre 28 
funksjoner. 

Control Medi Multi har også:
•  GewaRadio for fjernstyring via radiosignal
•  innebygd skanning for deg som ikke kan trykke   
    direkte på knappene. Den gir deg mulighet til å
    bruke ekstern bryter for å styre alle funksjoner.

LEVERES MED 

Et utskiftbart overlegg med halsrem, fingerguide 
batteri, tall og manual.

SMÅ OG KRAFTIGE

Control Medi er små og smidige, men like kraftige 
som større fjernkontroller. De sterke IR-signalene 
gir deg en god og pålitelig rekkevidde på opptil 
40–50 meter.

FingerguideOverleggFjernkontroll

TEKNISK INFORMASJON

Størrelse  100 x 55 x 22 mm
Vekt  105 g
Trykkraft  160 g
Feltstørrelse 15 x 15/36 mm

ART NR  PRODUKT

429240  Control Medi Easy
429220  Control Medi Standard
429200  Control Medi Multi
    
  TILBEHØR

429249  Holder, 6 mm hull
429250  Holder, 10 mm hull
451030  Miniarm


