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TwoXTen  
Sprekende zender met schakelaar invoer  

TwoXTen is een omgevingsbediening zender die 
werkt met Infra Rood en Z-Wave. Het ontwikkeld 
is voor mensen met een lichamelijk beperking. 
Hiermee kunnen ze omgevingsbediening 
bestuurbare apparaten in het huis en de werk-/
studeeromgeving bedienen.  
TwoXTen is alleen bedoeld voor gebruik 
binnenshuis. De zender kan direct bediend 
worden of met een persoonlijk aangepaste 
bedienschakelaar. 

TwoXTen is een externe, individuele schakelaar 
toegankelijke IRZ omgevingsbediening met auditieve 
terugkoppeling, die gebruik maakt van opgenomen 
spraak. Het hulpmiddel is praktisch en eenvoudig in 
gebruik. 

TwoXTen kan worden gebruikt om de televisie, radio, 
video maar ook omgevingsbediening functies zoals 
lichten, stopcontacten, gordijnopeners et cetera te 
bedienen (mits de omgevingsbediening aanpassing 
al eerder werd gedaan en reeds met IRZ bediend kon 
worden). 

Schakelaar ingangen
TwoXTen heeft ingangen voor 
scannen met één of twee 
schakelaars. Veel gebruikte 
bedienschakelaars zoals Buddy 
Buttons, Big Macs en JellyBeans 
zijn allemaal compatibel met de 
TwoXTen.
 
Opnemende Infra Rood zender
TwoXTen bevat een krachtige, 
leerbare Infra Rood zender die tot 
20 signalen en macro’s van andere 
afstands bedieningen opneemt. 
Uw eigen bestaande afstands
bediening kunt u vervangen door 
TwoXTen.
 
Radiozender
TwoXTen kan worden uitgerust 
met een EasyWave of ZWave 
integratie. Bedien stopcontacten, 
lichtschakelaars, thermostaten en 
andere Smart Home apparatuur 
met radiofrequent signalen (ZWave 
of EasyWave).
 
Auditief scannen
Maak scannen eenvoudiger door 
voor ieder knop een korte tekst 
op te nemen met behulp van de 
ingebouwde microfoon. Perfect 
voor mensen met visuele of 
cognitieve beperkingen.  

“Met de TwoXTen kan ik mijn televisie 
makkelijk bedienen. Door de opgenomen 
spraak hoef ik er niet naar te kijken. zodra ik 
hoor wat ik wil, druk ik gewoon de knop in.”
– TwoXTen gebruiker
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De eigenschappen TwoXTen op een rijtje:

•  Infra Rood commando’s van andere 
afstandsbedieningen kunnen opgenomen 
worden op elk van de 10 knoppen. Aanvullende 
commando’s kunnen opgenomen worden door 
een tweede niveau open te zetten. 

•  Het is mogelijk om series van commando’s 
op iedere knop te leren. Elke serie kan tot 20 
seconden lang zijn en stopt als de gebruiker 
de schakelaar indrukt. Dit kan erg handig zijn 
voor het scannen van televisiekanalen of het 
aanpassen van het volume. 

•  De ingebouwde microfoon en luidspreker 
bieden een goede kwaliteit spraakuitvoer in de 
scanmodus. Per commando is er 5 seconden 
opnametijd. 

•  3,5 mm jack ingangen voor één en twee 
schakelaar scanning. Een aantal scan opties kan 
in de programmeermodus aangepast worden. 

•  Helder LED scherm met inschuifhoes voor het 
toetsenlabel. 

•  Eenvoudig te bevestigen met behulp van een 
ronde plaat (TA66130 of vergelijkbaar) en 
geschikte bevestigingshaakje.  

•  Aantrekkelijke en robuuste behuizing
•  Afmetingen: 170 mm x 75 mm x 25 mm.  

Knoppen: 18 mm x 18 mm 
•  Werkt op 3 x AA batterijen (niet meegeleverd)

Artikelnummer:
UNI-551-TXT-00 TwoXTen
UNI-551-TXT-EW TwoXTen met EasyWave
UNI-551-TXT-ZW TwoXTen met ZWave


