GEWA Maxi

groot een eenvoudig te begrijpen zender voor omgevingsbediening
GEWA Maxi is een grote, robuuste en eenvoudig
te gebruiken afstandsbediening, waarmee u de
apparatuur in uw huis kunt besturen. U kunt uw
televisie, geluidssysteem en verlichting bedienen,
maar ook bijvoorbeeld ramen en deuren openen
of sluiten.
Als u slecht ter been bent, of als u moeite hebt om
een normale afstandsbediening te begrijpen, zal
GEWA Maxi u de weg wijzen met afbeeldingen en
knoppen.
Met GEWA Maxi kunt u onafhankelijker zijn. U
kunt uw eigen beslissingen nemen en bent niet
afhankelijk van hulp van familieleden of andere
verzorgers.

GEWA Maxi maakt moeilijke taken gemakkelijker
Traditionele afstandsbedieningen hebben vaak te
veel knoppen die te klein zijn. Ze kunnen moeilijk te
zien, te begrijpen en in te drukken zijn. Soms heeft u
meer dan één afstandsbediening nodig om televisie
te kijken, bijvoorbeeld als u een kabelkastje op de
televisie hebt aangesloten.
GEWA Maxi geeft u een beperkt aantal grote knoppen,
die alleen laten zien wat u wilt bedienen.
Bovendien kan het indrukken van een knop een
reeks gebeurtenissen genereren, bijvoorbeeld eerst
schakelt de kabelkastje in en daarna de televisie.

Eenvoudig te bedienen
GEWA Maxi heeft 16 grote knoppen die slechts een
beetje druk vereisen.
De knoppen liggen verlaagd om ervoor te zorgen dat
u op de juiste knop drukt als u een minder gevoel of
motoriek in hand of vingers heeft. Als u op een knop
heeft gedrukt, merkt u dat in de vorm van geluid, licht
en trillingen.
Als uw handen trillen, bijvoorbeeld door tremoren, is
er een mogelijkheid voor activeringsvertraging. Dit
betekent dat een knop een bepaalde tijd ingedrukt
moet blijven voordat de keuze wordt geactiveerd.
Eenvoudig te begrijpen
De knoppen worden aangepast met behulp
van ondersteunende afbeeldingen die duidelijk
symboliseren welk systeem de knop bestuurt.
Toetsontwerpen kunnen eenvoudig worden gemaakt
via de website van Abilia. Een plastic hoes beschermt
de ontwerpen tegen vuil en vloeistoffen.
Als u niet alle 16 knoppen hoeft te gebruiken, kunt
u de ongebruikte knoppen verbergen met plastic
doppen. Door de plastic doppen voelt het oppervlak
glad aan en is de knop niet zichtbaar.
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Eenvoudig te beheren
U kunt uw GEWA Maxi snel gaan gebruiken. Een
gids toont u hoe u bijvoorbeeld de kanalen vanaf de
gebruikelijke afstandsbediening van de tv overzet.
GEWA Maxi kan aan een tafel worden bevestigd
met behulp van het meegeleverde klittenband.
Dit voorkomt dat het wegglijdt of wegraakt. In
tegenstelling tot een traditionele afstandsbediening
hoeft u GEWA Maxi niet te richten op de apparatuur
die u wilt bedienen.

Technische informatie
Lengte
242 mm
Breedte
160 mm
Hoogte voorzijde 23 mm
Hoogte achterzijde 42 mm
Gewicht
700 g
Artikelnummer
4611-30
GEWA Maxi*
4611-72
Plastic hoes
4611-73
Klittenbandstrips
4611-75
Plastic doppen
*GEWA Maxi wordt geleverd met
• Plastic hoes
• Klittenband
• Plastic doppen
• Accu
• Handleiding
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