
Abilias fjärrkontroller för mediaenheter gör det enkelt för dig 
att sätta på dina favoritkanaler på TVn, lyssna på dina favorit-
kanaler på radion eller spela din favoritlåt.

Fjärrkontrollerna är enkla och intuitiva. De är till för dig som 
har nedsatt syn, motorik, kognitiv förmåga eller av andra 
orsaker inte kan använda en vanlig fjärrkontroll.

Du väljer själv ut de mediaenheter och kanaler du vill använda 
och märker upp knapparna med symboler eller bilder som är 
lätta att se och förstå. 

Du slipper fundera över vilken fjärrkontroll du ska använda till 
vilken apparat utan samlar enkelt dina viktigaste media och 
funktioner i en enda fjärrkontroll. Tydligare och enklare än så 
kan det inte bli.

Styr dina mediaenheter
Control TV och Falck 5716  
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EN FJÄRRKONTROLL TILL ALLA DINA 
MEDIAENHETER 

Med Abilias fjärrkontroller kan du enkelt hantera 
din TV, radio, CD-spelare eller högtalare med sam-
ma enhet. Du behöver inte lära dig och hålla reda 
på flera olika fjärrkontroller. Du samlar helt enkelt 
alla olika media och funktioner du vill kunna styra 
och använder Abilias fjärrkontroll istället för dina 
vanliga fjärrkontroller. 

Fjärrkontrollerna är programmerbara och kan lära 
in IR-signaler från i stort sett alla fjärrkontroller på 
marknaden oavsett tillverkare eller modell. 

TEKNISK INFORMATION

Produkt Control TV Falck 5716

ART NR 425711 530080

Storlek 134 x 70 x 25 mm 24,5 x 16 x 4,5 cm

Vikt 180 g 850 g

Tryckkraft 100 g 80 g

Fältstorlek 4 x 3 cm

TVÅ MODELLER ATT VÄLJA MELLAN

ENKLA ATT ANVÄNDA OCH FÖRSTÅ

Control TV och Falck 5716 har stora knappar som 
kräver liten tryckkraft och gör det lätt för dig att 
trycka på rätt knapp. De ger också återkoppling via 
ljud- och ljussignal vid tryck.

Du väljer själv ut vilka funktioner och kanaler du vill 
använda på dina olika media och märker upp knap-
parna med de symboler, bilder, taktila märken eller 
den text du vill ha. 

Fjärrkontrollerna levereras med både tomma och 
färdigtryckta märken antingen i form av klistereti-
ketter som du monterer på knapparna eller i form 
av överlägg som du lägger över knapparna. Det 
gör det lätt för dig att förstå, se och känna. 

Control TV  - Liten och smidig
En liten smidig fjärrkontroll med 10 stora nedsänk-
ta knappar som är lätta att trycka på. Du märker 
knapparna genom att skapa egna överlägg med 
de symboler, bilder eller den text som du vill ha. 
Överläggen skapar du med verktyget Overlay De-
sign Web som finns på Abilias hemsida.

Levereras med ett överlägg med färdiga symboler 
för märkning av knapparna, raster, batterier LR03, 
halsrem och manual.

Falck 5716 - Stor och enkel fjärrkontroll
En stor fjärrkontroll med 16 stora tydliga nedsänkta 
knappar med inbyggd fingerguide som kräver liten 
tryckkraft. Du märker knapparna genom att använ-
da klisteretiketter med de symboler, bilder eller 
den text som du vill ha. 

Levereras med 1 ark färdigtryckta klisteretiketter 
samt några tomma, batterier, halsrem och manual.

TILLBEHÖR ART NR

Falck 5716 - A5 ark klisteretiketter 538086

Falck 5716 - A5 ark tomma klisteretiketter 940039

Miniarm 45130

Hållare 810510

Ex. symboler, bilder, text till överlägg Klisteretiketter Falck 5716

Raster

Överlägg


