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Inledning
Om GEWA Maxi
GEWAMaxi är en fjärrkontroll med stora knappar som kan märkas med
bilder eller symboler för kognitivt stöd. En inbyggd fingerguide gör det enkelt
att trycka på rätt knapp.

Produkten används för olika vardagsuppgifter, till exempel:

l Styra IR-styrd hemelektronik.
l Styra lampor, fläktar, gardiner, eluttag och dörrar med GEWA-LINK IR.
l Styra dörrar på ett säkert sätt med en 4096-kodad signal.

Avsett ändamål
GEWAMaxi är en stor och lättanvänd fjärrkontroll avsedd för personer som
inte kan använda en vanlig fjärrkontroll på grund av motorisk eller kognitiv
funktionsnedsättning eller synnedsättning. Produkten kan hjälpa
användaren styra elektronisk utrustning i hemmet, bland annat tv-apparater,
belysning och fönster- och dörröppnare. Produkten är avsedd för
inomhusbruk.

Om detta dokument
Läs den viktiga information på sida 20 innan du använder produkten.

Bruksanvisningen innehåller information om att ställa in och använda
produkten. Den är avsedd för tekniker och supportpersonal som ska
konfigurera produkten och instruera användaren om hur produkten fungerar.
Bruksanvisningen förutsätter att läsaren har kunskap om infrarödsignaler
(IR).
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Översikt över GEWA Maxi
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1. IR-mottagare
2. Lysdiod
3. Fingerguide
4. 16 programmerbara knappar
5. Skruvar för bakstycke
6. Plats för kardborreband
7. Batterifack
8. Skruv till batterifack

Medföljande delar
l GEWAMaxi
l 4 AA-batterier
l 16 plasthättor
l 8 kardborreband
l 1 plastfodral

Medföljande dokument
l Bruksanvisning (detta dokument)
l Överlägg
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Kom igång med GEWA Maxi
Skapa ett överlägg
Med ett överlägg kan du välja en lämplig märkning GEWAMaxi för
knapparna så att de blir lättare att känna igen. Du kan skapa och skriva ut
överlägg på www.gewa.se/overlay eller rita ett.

Lägg in ett överlägg
Innan du ändrar överlägget, se till att ha följande till hands:

l Ett utskrivet eller ritat överlägg
l En spårskruvmejsel

1. Lossa skruvarna helt tills du hör
att de klickar.

2. Ta bort fronten och plastfodralet.

3. Ta ut det gamla överlägget ur
plastfodralet.

4. Lägg in det nya överlägget i
fodralet.

5. Sätt tillbaka fodralet och fronten. 6. Dra åt skruvarna ordentligt.

http://www.gewa.se/overlay
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Sätt i batterier
Se Byt batterier på sida 15.

Ändra grundinställningarna

TIPS: Använd överlägget sommedföljer GEWAMaxi för att visa
inställningsknapparna på produkten.

Det finns fem olika grundinställningar för GEWAMaxi:

l Volym: Ljudvolymen när man trycker på en knapp.
l Ton: Tonläget för återkopplingen från GEWAMaxi.
l Anslagsfördröjning: Den tid en knapp behöver hållas intryckt för att

utlösa en åtgärd.
l Lysdiod: Lysdiodens ljusstyrka.
l Vibration: Vibrationsstyrkan när en knapp trycks in.

Varje inställning har fyra värden. Navigera genom värdena genom att trycka
på inställningsknappen upprepade gånger. Lysdioden ändrar färg för varje
värde enligt tabellen. Standardinställningsvärdet är markerat med fetstil.

Inställning
Volym Av Låg Normal Hög

Ton Låg Medel Hög Högst

Anslagsfördröjning Av 0,3 sekunder 0,6 sekunder 1
sekund

Vibration Av Låg Normal Hög

Inställningen för lysdioden ändrar ljusstyrkan från låg till hög. Den kan ställas
in på Av, Låg, Normal (standard) och Hög.
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11 12

13 14 15

Inställningsknappar
11 Volym
12 Ton
13 Anslagsfördröjning
14 Lysdiod
15 Vibration

Gör följande för varje inställning som ska ändras:

5 sec

1. Håll alla fyra knapparna
intryckta tills lysdioden lyser vitt.

2. Tryck upprepade gånger på
inställningsknappen för att
navigera till önskat värde.

3. Tryck på Enter för att spara.
Lysdioden blinkar grönt.
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Sätt på plasthättor
Om du inte använder alla knappar på överlägget kan du dölja de oanvända
knapparna med de medföljande plasthättorna. Plasthättorna gör att
knapparna inte syns och ytan känns slät.

OBS: Kom ihåg att göra alla inställningsändringar innan plasthättorna
sätts på plats. Plasthättorna kan annars blockera en eller flera av
inställningsknapparna.

1. Lossa skruvarna helt tills du
hör att att de klickar.

2. Ta bort fronten.

3. Vänd på fronten och tryck fast
plasthättorna på de knapplatser
som inte används.

4. Sätt tillbaka fronten.

5. Dra åt skruvarna ordentligt.
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Fäst kardborrebanden
GEWAMaxi levereras med åtta kardborreband som du kan fästa på
undersidan för att säkerställa att produkten sitter kvar på bordet.

1. Para ihop kardborrebanden
två och två. Dra av skyddsarket
från ett i taget av
kardborrebanden och fäst
bandet på produktens baksida.

2. Dra av skyddsarken från
banden du vill ha på bordsytan
och fäst dem GEWAMaxi där du
vill ha dem.

3. Tryck ordentligt för att fästa
kardborrebanden och låt dem
vila i 30 minuter för bättre
vidhäftning.
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Programmera GEWA Maxi
FÖRSIKTIGHET: Använd inte GEWAMaxi med medicintekniska
produkter som har en högre klass än klass 1.

TIPS: Använd överlägget sommedföljer GEWAMaxi för att se de
knappar som används för programmering av enheten.

De 16 knapparna på GEWAMaxi är förprogrammerade med GewaLink-
kanalerna 16-31: den första knappen är kanal 16, den andra är kanal 17 och
så vidare. Detta innebär att GEWAMaxi kan användas direkt. Varje knapp
kan dock omprogrammeras efter användarens behov.

GEWAMaxi kan programmeras för följande insignaler.

Signal Användning Exempel på användning

IR Alla typer av IR-sändare. Fjärrkontroller till TV eller
kabelbox.

GewaLink Någon av Abilias IR-mottagare. Andromeda Socket eller
fönsteröppnare.

4096 Funktioner med strikt behörighet. Dörrar till lägenhet eller hus.

OBS: GEWAMaxi lämnar inspelningsläget automatiskt efter 30
sekunders inaktivitet. Felsignalen ljuder och ändringarna sparas inte.
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Återkopplingssignaler
Under programmeringen ger GEWAMaxi återkoppling genom lysdiodens
färg och olika ljudsignaler som står för olika meddelanden.

Signaltyp Ton Tonförklaring

Inställning Tre stigande toner

Lyckades Tre positiva toner

Fel: Åtta negativa toner

Makroinspelning
Varje knapp på GEWAMaxi kan programmeras att utföra en enda åtgärd
eller en serie med flera åtgärder med en knapptryckning (ett makro). Till
exempel kan en serie åtgärder vara att slå på tv:n och kabelboxen och
sedan gå till kanal 4 med ett knapptryck.

I Spela in en signal på sida 12 finns det möjlighet att programmera ett makro.



Programmera GEWAMaxi

12

Spela in en signal

5 sec

1. Håll in de fyra
knapparna tills
lysdioden blinkar
grönt för att gå in i
inspelningsläge.

2. Tryck på den
knapp du vill spela in
på. Lysdioden lyser
med ett fast grönt
sken.

3±1 cm

13

6 45

9 78

0

2

VOL+

VOL-

Ch+

Ch-

3. För IR:

Placera sändaren som ska
spelas in, t.ex. en tv-
fjärrkontroll, cirka 3 cm från
IR-fönstret.

4. Välj ett av följande:

För IR:

Tryck på knapp 1. En
återkopplingssignal
indikerar att GEWA
Maxi är klar för
inspelning.

För GewaLink:

Tryck på knapp 2.
Vänta tills lysdioden
lyser med ett fast vitt
sken.

För 4096:

Tryck på knapp 3.
Vänta tills lysdioden
lyser med ett fast blått
sken.
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5. Välj ett av följande:

1 3

64 5

97 8

0

2

VO
L+

VO
L-

Ch+

Ch-

0

1 2 3 4

8765

9

_ _ _

0

1 2 3 4

8765

9

_ _ _ _

För IR:

Håll in knappen på
sändaren som du vill
spela in.

Släpp knappen när
lysdioden börjar lysa
rött.

Upprepa tills
lysdioden blinkar
gult.

För GewaLink:

Ange den 3-siffriga
koden, mellan 000 och
128, för enheten som
inspelningen gäller.

Inställningssignalen
spelas upp och
lysdioden blinkar gult.

För 4096:

Ange den 4-siffriga
koden, mellan 0000
och 4095, för enheten
som inspelningen
gäller.

Inställningssignalen
spelas upp och
lysdioden blinkar gult.

TIPS: Om IR-inspelning misslyckas:
l Ändra avståndet mellan fjärrkontrollen och GEWAMaxi.
l Kontrollera att inget ljus, till exempel starkt solljus, stör GEWA

Maxi.
l Gör proceduren igen, men tryck på och släpp

fjärrkontrollsknappen i stället för att hålla den intryckt.
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6. Välj ett av följande:
l Om du vill spela in en annan

åtgärd:
a. Tryck på Fördröjning

upprepade gånger för att
ställa in fördröjningen till
nästa åtgärd.
Lysdiodens blinkande
mönster indikerar
fördröjningen till nästa
åtgärd.

b. Tryck på Enter en gång för
att spara och fortsätt till nästa
del av inspelningen.

c. Upprepa steg 3–6.
l Om du är klar med inspelningen,

gå till nästa steg.

x2

7. Tryck på Enter en
gång för att spara
inspelningen.

8. Tryck på Enter en
gång till för att lämna
inspelningsläget.
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Använd GEWA Maxi
Använd GEWAMaxi i samma rum som den enhet du vill styra. GEWAMaxi
är inte känslig för pekriktningen.

Skötsel
Byt batterier
När batterierna behöver bytas blinkar lysdioden rött och en
lång och tre korta pipsignaler upprepas två gånger.

Innan du börjar ska du se till att ha följande till hands:

OBS: Använd icke-uppladdningsbara alkaliska
batterier till GEWAMaxi. Andra batterier är inte
tillräckligt starka för att driva GEWAMaxi .

A
A

4x

1. Lossa skruven och öppna
batterifacket.

2. Ta ut de gamla batterierna
och sätt i de nya.

OBS: Passa in "+"-tecknen
korrekt.

3. Stäng batterifackets lucka och
dra åt skruven.
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Rengör GEWA Maxi
Rengör GEWAMaxi med mikrofiberduk och lite vatten. För att rengöra
plastfodralet med överlägget lossar du de bakre skruvarna och tar bort
fronten.

Återställ till fabriksinställningar
Du kan behöva återställa GEWAMaxi vid renovering av produkten eller vid
felsökning. Återställningen till fabriksinställningar tar bort all programmering
och alla inställningar.

5 sec

1. Håll in de fyra
knapparna tills
lysdioden lyser
vitt.

1 1 2 2 3 3 4 4

2. Tryck knappsekvensen 11223344 för att
återställa enheten till fabriksinställningarna.

Resultat: Lysdioden blinkar grönt i några
sekunder och en signal hörs efter en lyckad
återställning.
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Felsökning
Om du behöver hjälp med GEWAMaxi, se Kontaktinformation sista sidan i
denna bruksanvisning eller gå till www.abilia.com .

Problem Orsak Lösning

Programmeringen av
GEWAMaxi misslyckas.

Sändarens batterier är
svaga. Byt batterier i sändaren.

Batterierna i GEWA
Maxi är slut eller nästan
slut.

Byt batterierna i GEWAMaxi,
se Byt batterier på sida 15.

Programmering av
GEWAMaxi för IR-
signaler misslyckas.

Sändaren är för nära
eller för långt ifrån IR-
mottagaren på GEWA
Maxi.

Öka eller minska avståndet
mellan GEWAMaxi och
sändaren.

GEWAMaxi känner inte
igen eller tar inte emot
sändarens signaler.

Upprepa proceduren i Spela
in en signal på sida 12, men
tryck och släpp knappen i
stället för att hålla den intryckt
i steg 5.

Sändaren använder
radio- eller Bluetooth-
signaler.

Kontrollera att sändaren inte
använder radio- eller
Bluetooth-signaler. Endast
IR-signaler kan
programmeras.

Externa källor till infrarött
ljus, t.ex. starkt solljus,
påverkar GEWAMaxi.

Skydda GEWAMaxi från
externa infraröda ljuskällor.

Fronten lossnar inte. Skruvarna till bakstycket
är inte helt urskruvade.

Fortsätt skruva tills du hör ett
klick.

Batterifackets lucka
lossnar inte.

Skruvarna till
batterifacket är inte helt
urskruvade.

Fortsätt skruva tills du hör ett
klick.

https://www.abilia.com/
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Förvaring och kassering
Förvaring
Produkten ska förvaras inomhus i rumstemperatur och skyddad från fukt.

Förvara produkten mellan -10 och 50 °C.

FÖRSIKTIGHET: Ta ur batterierna om du inte planerar använda
produkten under en längre tid.

Kassering

Produkten innehåller elektroniska komponenter sommåste
kontrolleras. Kassera produkten på en lämplig återvinningsplats.
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Produktspecifikationer
Mått, L × B × H 242 x 160 x 42 mm

Vikt 540 g

Temperatur (förvaring) -10–50 °C

Temperatur (användning) 5–40 °C

Batterityp 4 AA icke-uppladdningsbara alkaliska batterier

Batteritid 2 år, baserat på 100 sändningar per dag

IR-räckvidd Max. 50 m

Omgivningskontroll GewaLink, GEWA 4096 och inspelade IR-signaler

Beräknad livslängd 5 år

Tillbehör
För mer information om GEWAMaxi och
tillbehören, gå till www.abilia.com/sv/our-
products/omgivningskontroll/fjarrkontroller/gewa-
maxi eller skanna QR-koden.

Skanna mig!

https://www.abilia.com/sv/our-products/omgivningskontroll/fjarrkontroller/gewa-maxi
https://www.abilia.com/sv/our-products/omgivningskontroll/fjarrkontroller/gewa-maxi
https://www.abilia.com/sv/our-products/omgivningskontroll/fjarrkontroller/gewa-maxi
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Viktig information
Innan du använder produkten ska du läsa och förstå innehållet i
bruksanvisningen.

Säkerhetsdefinitioner
VARNING: Risk för skada eller dödsfall om anvisningarna inte följs.

FÖRSIKTIGHET: Risk för produktskada om anvisningarna inte följs.

OBS: Information som är nödvändig i en viss situation.

TIPS: Ytterligare information som kan förbättra användningen av produkten.

Allvarliga incidenter
Om en allvarlig incident som rör produkten inträffar måste den rapporteras
till tillverkaren och behörig nationell myndighet. En incident betraktas som
allvarlig om den direkt eller indirekt leder till, kunde ha lett till eller kan leda till
en patients, användares eller annan persons dödsfall, tillfällig eller
permanent allvarlig försämring av en patients, användares eller annan
persons hälsotillstånd eller ett allvarligt hot mot folkhälsan.

Överensstämmelse med krav för medicintekniska
produkter
GEWAMaxi marknadsförs som ett tekniskt hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättningar och uppfyller alla nödvändiga krav, egenskaper och
direktiv för medicintekniska produkter.
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Produktansvar
Produkten har utvecklats och riskbedömts i enlighet med ISO 14971.
Bruksanvisningen och de tekniska specifikationerna har utformats i enlighet
med säkerhetsbedömningen i riskanalysen. Beakta alltid säkerheten vid
användning av produkten. Abilia AB tar inte ansvar för konsekvenser efter
felaktig användning eller installation av produkten. All form av åverkan eller
manipulering av produkten gör garantin ogiltig och friskriver tillverkaren från
ansvaret. Produktens rekommenderade livslängd gäller när den används i
enlighet med dess avsedda användnings- och underhållsinstruktioner.





Kontaktinformation
Sverige
Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Norge
Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge
Telefon +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

Storbritannien
Abilia UK Ltd, Unit 10 Buckingway Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Storbritannien
Telefon +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

Internationell
www.abilia.com/intl/get-products/distributors

https://www.abilia.com/intl/get-products/distributors
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Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | info@abilia.com | www.abilia.se
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