
WLAN gör din dator fri från kablar vid uppkoppling till internet. Simply Works gör
dig själv fri från kablar till datorn och du kan nu använda trådlös teknik för dator-
eller joystickmus, tangentbord, knappfunktioner, mm. Fler möjligheter finns... 

MOTTAGARE USB
En USB mottagare och interface som kan
hantera upp till sex sändare samtidigt. Skiftlås
och drag/håll indikeras med lysdioder för att
förenkla identifiering när flera användare
använder mus-och tangentbordsfunktioner.

SÄNDARE 
En en-kanals sändare som fungerar som 
interface mellan en valfri trådad manöverkontakt 
och Simply Works MOTTAGARE. Ett antal
kontaktfunktioner kan väljas med hjälp av den 
inbyggda sifferdisplayen.

KONTAKTSÄNDARE 125
En stor manöverkontakt (diameter 125 mm)
med inbyggd sändare och extremt låg profil och
låg erforderlig tryckkraft. Ett antal kontakt-
funktioner kan väljas med hjälp av den inbyggda
sifferdisplayen. Finns i flera olika färger. 

MOTTAGARE�PRO
En 2-kanals mottagare för kontaktstyrda utrustningar och
batteridrivna leksaker. Kan användas tillsammans med
valfria Simply Works sändare. Flera olika funktionssätt
kan väljas, t ex direkt, växlande, tidsfördröjd, mm. 

MOTTAGARE�STANDARD
En 1-kanals mottagare för kontaktstyrda utrustningar 
och batteridrivna leksaker. Kan användas tillsammans
med valfria Simply Works sändare. Flera olika
funktionssätt kan väljas, t ex direkt, växlande,
tidsfördröjd, mm. Litet format så attden kan sättas 
fast på en leksak. 

MOTTAGARE�ENKEL
En 1-kanals mottagare för batteridrivna leksaker. 
Direktutgång. Kan användas tillsammans med 
valfria Simply Works sändare. Litet format så 
att den kan sättas fast på leksaken. 

TANGENTBORD
Ett stort och robust tangentbord med stora 
tangenter och inbyggd Simply Works sändare. 
Svensk version beräknas vara tillgänglig för 
leverans i början av 2011.

TRÅDLÖS�DATORMUS
Trådlös datormus med rullboll och med en
räckvidd av upp till 10 meter. Ergonomisk och
robust utförande. (Även Pretorian Optimax
datormus kan änvändas med Simply Works
mottagaren. Optimax mottagaren är dock inte
kompatibel.)

TRÅDLÖS�JOYSTICKMUS
Trådlös joystickmus med en räckvidd av upp
till 10 meter. Ergonomisk och robust utförande. 
(Även Pretorian Optimax joystickmus kan 
användas med Simply Works mottagaren. 
Optimax mottagaren är dock inte kompatibel.)

Nytt!

Artikel - Simply Works Pris Pris inkl moms
Kontaktsändare 125, 4311 828:- 1 035:-
Mottagare Enkel, 4312 792:- 990:-
Mottagare Standard, 4313 936:- 1 170:-
Mottagare PRO, 4314 1 596:- 1 995:-
Paket med 4311 + 4312, 4315 1 516:- 1 895:-
Trådlös datormus, 6468 1 692:- 2 115:-
Trådlös joystickmus, 6469 2 580:- 3 225:-
Mottagare USB, 6510 596:- 745:-
Sändare, 6511 792:- 990:-
Tangentbord, 6512 Ej prissatt
Paket med 6510 + 6511, 6515 1 276:- 1 595:-
Angivna priser är per styck. Frakt tillkommer. Postförskotts-
avgift tillkommer för privatpersoner. Se även www.hinfo.se
och GP-prislistan, som gäller tills vidare. 
OBS! Fler produkter finns, se - www.rehabmodul.se!

Pretorian Technologies Ltd (tillverkar sedan flera år n-ABLER Trackball och Joystick,
Optimax m fl) - erbjuder nu ett nytt sortiment av produkter för trådlös styrning av
datorer, leksaker, olika lågspänningsapparater, mm, som kallas Simply Works.

Styr datorn trådlöst!

Styr 
batteridrivna 
leksaker trådlöst!

Simply Works arbetar med kodade signaler, som överförs via radiosignaler. Strömförsörjning görs med
vanliga batterier (utom MOTTAGARE USB). Räckvidden mellan sändare/mottagare är högst 10 meter.

För att styra en dator kan följande delar ingå:
Nödvändigt är 1 st MOTTAGARE USB (6 kanaler)
som ansluts till USB-porten. Sedan en TRÅDLÖS
DATOR- eller JOYSTICKMUS och eventuellt ett
TANGENTBORD (om inte WiViK 3 används). Om
särskilda knappfunktioner behövs (ett urval finns
att välja på) kan man komplettera med SÄNDARE
(för valfri MK) eller KONTAKTSÄNDARE 125. 

För att styra en batteridriven leksak
kan följande delar ingå:
Nödvändigt är 1 st MOTTAGARE ENKEL 
(alternativt STD eller PRO) som ansluts 
till leksaken med 3,5 mm telekabel.
Sedan en KONTAKTSÄNDARE 125 eller
SÄNDARE (valfri manöverkontakt med
3,5 mm telepropp kan då användas). 
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