Hantera många funktioner
Control 10, 18 & Prog - Fjärrkontroller

Control 10, 18 och Prog har ett stort antal programmerbara
knappar som gör det möjligt för dig att styra många olika
funktioner i ditt hem.
Fjärrkontrollerna är enkla och intuitiva och passar dig som är
äldre eller har någon form av kognitiv- eller motorisk funktionsnedsättning eller av andra orsaker inte kan använda en vanlig
fjärrkontroll. Med våra fjärrkontroller får du en helhetslösning,
du kan styra allt med samma fjärrkontroll och ser tydligt vilken
funktion du styr.
Att själv kunna styra funktioner i din omgivning ger dig ökad
självständighet, frihet och glädje att klara av att bo själv.

STYR ALLA FUNKTIONER MED SAMMA
FJÄRRKONTROLL

STYR AUTOMATISKT EN SERIE AV HÄNDELSER

Med Control fjärrkontroller kan du styra alla olika
funktioner i ditt hem med samma fjärrkontroll. Du
behöver inte lära dig och hålla reda på flera olika
fjärrkontroller. Utomhus använder du fjärrkontrollen
för att öppna entrédörrar och garagedörrar med
mera. Inomhus kan du till exempel använda
kontrollen för hissar, lägenhetsdörr, porttelefon,
belysning, telefon, radio, TV, stereo och larm.
Fjärrkontrollerna är programmerbara och kan lära in
IR-koder från i stort sett alla fjärrkontroller på marknaden oavsett tillverkare eller modell.

Fjärrkontroll

Överlägg

Du kan skapa sekvenser så att en knapp kan ersätta
en hel serie knapptryckningar och automatiskt utföra en serie av händelser. På så sätt blir det lättare
att t.ex. komma direkt till ditt favoritprogram eller
någon filmkanal. En annan tillämpning kan vara att
när du svarar i porttelefonen stängs ljudet samtidigt
av på TVn.
Fjärrkontrollerna har 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 10 - Färre och större
knappar ger ökad tydlighet
Kontrollern har 10 knappar med
möjlighet att utföra 36 olika
funktioner.

Raster

ENKLA ATT ANVÄNDA
Control fjärrkontroller har stora knappar som kräver
liten tryckkraft och gör det lätt för dig att trycka på
rätt knapp. De ger återkoppling via ljud- och ljussignal vid tryck.
Du väljer själv ut de funktioner i ditt hem som du
ska styra och märker upp knapparna med de symboler, bilder eller text du vill ha för att komma ihåg
och förstå de olika funktionerna.
Din egen märkning får du genom att ta fram överlägg som du antingen skapar 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.

Control 18 – Fler knappar ger
fler funktionsmöjligheter
Kontrollern har 18 knappar med
möjlighet att utföra 81 olika
funktioner.
Control Prog – Styr med egna
manöverkontakter
Kontrollern har 18 knappar med
möjlighet att utföra 241 olika
funktioner.
Förutom ovanstående funktioner har Control Prog inbyggd scanning för dig som har svårt att trycka
direkt på knapparna. Du får möjlighet att använda
egna manöverkontakter för att styra alla funktioner.
LEVERERAS MED
Ett utbytbart överlägg med siffror, raster, batterier
LR03, halsrem och manual.
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TEKNISK INFORMATION

PRODUKT

ART NR

TILLBEHÖR

ART NR

Storlek

134 x 70 x 28 mm

Control 10

425710

Control 10 - Ark Märkning knappar

425715

Vikt

180 g

Control 18

425718

Control 18/Prog - Ark Märkning knappar

425776

Tryckkraft

160 g

Control Prog

425700

Hållare

810510

Tryckkraft
Control Prog

100 g
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