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SimplyWorks® är ett helt integrerat trådlöst system utvecklat 
speciellt för personer med motoriska problem. 

Familjen SimplyWorks® består av dels utrustningar för styrning av 
datorer och surfplattor och dels utrustningar för styrning av 

batteridrivna leksaker och 220v el.apparater.  De olika produkterna 
kan användas separat eller i valfria kombinationer.

Upp till sex produkter (i valfri kombination) kan användas samtidigt för 
styrning av datorer och upp till sex manöverkontakter kan användas 

samtidigt för styrning av batteridrivna leksaker. Detta gör det 
möjligt för upp till sex personer att hjälpas åt och samarbeta med 

olika uppgifter.

Alla produkter märkta med SimplyWorks® logo fungerar tillsammans 
och SimplyWorks® är ett registrerat varumärkek av, och identifierar 
produkter som använder trådlös teknologi utvecklad av Pretorian 

Technologies Ltd.

Artikelnummer
2309-40 SimplyWorks® Energise, 220v reläbox
4030-31 SimplyWorks® Control, mottagare för batteridrivna apparater
4030-32 SimplyWorks® Control lite, mottagare för batteridrivna lekaker
4030-33 SimplyWorks® Control Pro, mottagare med två kanaler
4030-41 SimplyWorks® Switch 75, röd
4030-42 SimplyWorks® Switch 75, gul
4030-43 SimplyWorks® Switch 75, grön
4030-44 SimplyWorks® Switch 75, blå
4031-41 SimplyWorks® Switch 125, röd
4031-42 SimplyWorks® Switch 125, gul
4031-43 SimplyWorks® Switch 125, grön
4031-44 SimplyWorks® Switch 125, blå
6343-14 SimplyWorks® Styrkula (som Optimax men kan även styra t.ex. leksaker)
6343-44 SimplyWorks® Joystick (som Optimax men kan även styra t.ex. leksaker)
6350-14 SimplyWorks® iPad
6350-21 SimplyWorks® Receive Micro, för Android surfplattor
6350-31 SimplyWorks® Receive, för USB-anslutning till dator



SimplyWorks® Sändare
SimplyWorks® sändare väljs efter användningsområde och motoriska förutsättningar. 
Sändarna är trådlösa och kan paras med valfri SimplyWorks® mottagare. Sändarna ger 
pålitlig och störningssäker radioöverföring med minst 10m räckvidd.

• Kan användas som styrsätt för el.apparater 
som drivs av batteri eller 220v eller för 
datormusklick och tangentbordsfunktioner.

• Finns i två storlekar och fyra färger. 
• Båda storlekarna har låg profil och kräver 

liten tryckkraft.
• Kan programmeras för att utföra olika 

funktioner vid styrning av dator.
• Mått: Switch 125 har 125 mm och Switch 

75 har 75 mm tryckyta.

• Färgkodade och nedsänkta knappar för 
vänster, höger och dragklick. 

• Uttag för anslutning av alternativa 
klickknappar.

• Joystickspaken styrs lätt och exakt med 
liten kraft (Joystick endast 0,5 Newton).

• Joysticken har fyra inställbara 
hastigheter för markörförflyttning.

• Joysticks levereras med tre handtag. 
Liten knopp, mjuk gummiboll samt T-
handtag

• Mått: 180 x 103 x 65 (24) mm och vikt 
ca. 0,5 kg.

SimplyWorks® Joystick och Styrkula

SimplyWorks® Switch 125 och Switch 75

SimplyWorks® Mottagare
SimlpyWorks® mottagare väljs efter användningsområde och apparat som skall styras. 
Alla mottagare är trådlösa och kan paras med valfri SimplyWorks® sändare. 

SimplyWorks® Send 1/6
• Send 1 är en sändare att styra med en 

anpassad manöverkontakt.
• Send 6 är en sändare att styra med sex 

kontakter för sex olika funktioner.
• Kan användas som styrsätt för apparater 

som drivs av batteri eller 220v samt för  
mus eller tangentbordsfunktioner.

• Kan programmeras för att utföra olika 
funktioner vid styrning av dator.

SimplyWorks® för iPad
• Gör det möjligt att styra iPad® trådlöst med anpassat 

styrsätt. 
• Ansluts trådlöst till iPad® via Bluetooth.
• Scanning framåt och bakåt med kontakter.
• Proportionell scanning med SimplyWorks® joystick.
• Speciell inställning för iBooks®.

SimplyWorks® Receive
• Mottagare för anslutning till dator eller surfplatta via 

USB. För surfplattor krävs USB-adapter.
• Styr muspekare och klickfunktioner med joystick, 

styrkula eller anpassade kontakter.
• Kompatibel med Mac, Pc och vissa Android surfplattor.
• Sex olika SimplyWorks® sändare kan anslutas samtidigt.

SimplyWorks® Receive Micro
• Mottagare för Android surfplattor, ansluts 

via Micro-USB kontakt eller adapterkabel. 
• Styr muspekare och klickfunktioner med 

Joystick, styrkula eller anpassade kontakter.
• Upp till sex olika SimplyWorks® sändare 

kan anslutas samtidigt.

• Control - Mottagare med en kanal för 
leksaker och batteridrivna apparater. 

• Control Lite - Liten mottagare med en kanal 
för leksaker och batteridrivna apparater. Liten 
och därför lämplig att fästa på leksaker.

• Control Pro - Mottagare med två kanaler för 
leksaker och batteridrivna apparater.

• Upp till sex olika SimplyWorks® sändare kan 
anslutas samtidigt till en Control mottagare.

SimplyWorks® Control. Control Lite och Control Pro

SimplyWorks® Energise
• Mottagare för styrning av två st 220v apparater. 
• Kan styras med direkt funktion, till/från funktion 

eller timerfunktion.
• Upp till sex olika SimplyWorks® sändare kan 

anslutas samtidigt.


