
Big Jack gör det enkelt för dig att titta på din favoritkanal på 
TVn, lyssna på din favoritkanal på radion, spela din favoritlåt 
tända lampan, öppna dörren när du får besök eller svara i 
telefon.

Big Jack är en robust programmerbar fjärrkontroll med flera 
valfria yttre manöverkontakter för att du lätt ska kunna styra 
många olika medianeheter och funktioner i din omgivning. 
Den är speciellt framtagen för dig som har kognitiva eller 
motoriska funktionsnedsättningar och behöver stora tydliga 
manöverkontakter. 

Manöverkontakterna finns i flera olika färger och du kan märka 
upp dem med bilder, symboler eller text. Du ser tydligt vilken 
enhet eller funktion du styr med just den kontakten. 

Använd egna manöverkontakter
Big Jack - Fjärrkontroll  

ART NR  402500     
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STYR MED YTTRE MANÖVERKONTAKTER 

Big Jack är en robust fjärrkontroll som du använder  
för att själv kunna styra dina mediaenheter och olika 
funktioner i ditt hem. 

Med hjälp av stora, tydliga yttre manöverkontakter 
blir det enkelt för dig att använda din TV, stereo, 
radio, högtalare, CD-spelare eller styra dina saker 
som lampor, dörrar, fönster och telefon. 

ENKEL ATT ANVÄNDA

Till Big Jack kan du koppla in upp till sex olika man- 
överkontakter. De finns i flera olika färger och du 
kan märka dem med bilder, symboler eller text för 
att på ett lättförståligt sätt visa vad just den kontak-
tern ska göra. 

Tydligare och enklare än så kan det inte bli.

TILLBEHÖR EX. ART NR

Pikobutton 30 m, Röd 451000

Pikobutton 50 m, Röd 451500

Skarvkabel Propp 3,5 mm 4538

TEKNISK INFORMATION

Storlek 140 x 100 x 38 mm

Vikt 180 g

Räckvidd 20-30 m

Programmerings-
platser

6 st

PRODUKT ART NR

Big Jack IR-6SP 402500     

EN FJÄRKONTROLL FÖR ALLA DINA BEHOV

Big Jack är programmerbar och kan ”lära in” funk-
tioner via IR-signaler från dina andra fjärrkontroller 
t ex TV, högtalaresystem och stereo. Då behöver du 
bara använda en fjärrkontroll för alla de saker och 
funktioner som du vill styra.

STYR AUTOMATISKT EN SERIE AV HÄNDELSER

Du kan skapa sekvenser så att en knapp kan ersätta 
en hel serie knapptryckningar och automatiskt sätta 
igång en serie av händelser. På så sätt blir det lätt-
are att t.ex. komma direkt till en specifik text–TV 
sida, ditt favoritprogram på STV-play eller någon 
filmkanal. 

En annan tillämpning kan vara att när du svarar i 
porttelefonen stängs ljudet samtidigt av på TVn.

LEVERERAS MED

3,5 mm telepropp och manual.  

Batterier och manvöverkontakter beställs separat. 


