
Besturingen op maat
Zo individueel als jezelf

Informatie voor de gebruiker
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Speciale besturingen 
Voor alles is een oplossing

Zelf bepalen wat je doet. Maximale vrijheid beleven. Ottobock  
biedt een uniek systeem van verschillende op maat gemaakte 
besturingen voor de elektrische rolstoelen. 

Dankzij de enAble50 besturing kunnen mensen
met motorische beperkingen alle functies van hun 
elektrische rolstoel bedienen.

De besturing is individueel aanpasbaar en kan 
op elk moment worden veranderd. Het systeem 
is combineerbaar met elke elektrische Ottobock-
rolstoel.

Deel onze visie over een actief leven!
De mogelijkheden van onze speciale besturingen
zijn zo veelvuldig als de eisen van hun gebruiker.

Wij ondersteunen graag met onze vakkennis,
onze ervaring en onze service.
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De enAble50 zorgt door de krachtige BUS-
besturing voor een nauwkeurige afstemming 
van de rijparameters van de elektrische rolstoel. 
Dat zorgt bij elke gewenste invoer, via joystick, 
schakelaar, of beiden, voor uiterst secuur 
rijgedrag. Digitale uitgangen van de schakelaar 
en de optie om tot 52 elektrische functies 
aan te sturen maken praktisch elke vraag 
mogelijk. Infrarood- en Bluetooth® interface 
voor omgevingsbediening en het gebruik van de 
computer en mobiele communicatiemiddelen 
dragen ook nog bij aan de individuele 
onafhankelijkheid. 

Hoofdmenu
Het kleurige display is de interface voor 
verschillende plug-in modules. Via deze interface 
kunt u behalve rijfuncties van de rolstoel 
ook zitinstellingen uitvoeren en de omgeving 
bedienen.
•	Kleurendisplay
•	 Interface voor verschillende plug-in modules
•	Aanpassen van de menustructuur
•	 Intuïtieve bediening van de menu’s
•	 Internationaal begrijpelijke pictogrammen

De enAble50 besturing
Precies naar wens

Favorietenmenu
Keuze uit de populairste en meest gebruikte 
functies:
•	 In aangeduide volgorde
•	 In rechtstreekse keuze 
•	 In scanmodus

Rijmenu
•	Snelle en overzichtelijke weergave van alle
 relevante waarden zoals afstand, accu en tijd
•	Krachtbesparing door Tempomat-functie

Infrarood-/ Bluetooth®-besturing
Handig en overzichtelijk scherm voor aansturing 
van domotica.
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      Rijmenu

Hoofdmenu Favorietenmenu

Infrarood- /Bluetooth®-besturing
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Plug-in apparatuur 
Individuele vrijheid

Iedereen streeft naar individuele vrijheid. Met 
de plug-in-modules kan een rolstoel worden 
bestuurd volgens de mogelijkheden en wensen 
van de gebruiker. 

De controle verloopt via een LCD-scherm.  
De menuopstelling kan - naar wens - op elk 
moment worden aangepast.

Mini joystick
Deze joystick vereist minimale kracht. De 
gebruiker kan deze op elk moment kalibreren.

Midi joystick
Deze joystick stuurt door kleine 
zwenkbewegingen. Wordt geadviseerd bij 
kinbesturing.

Ingebouwde mini joystick
Deze in het werkblad ingebouwde joystick 
vereist minimale kracht. De gebruiker kan 
deze op elk moment kalibreren.

Joystick
De stuurkast kan individueel worden 
gepositioneerd. Niet alleen bedoeld als 
handbediening.

Begeleidersbesturing
Een compacte joystick-module met 
aan-uitschakelaar. Voor rijfuncties en 
instelfuncties.

Externe toets
Toetsbesturing om individueel te plaatsen. 
Voor verschillende bedieningskracht en  
diverse functietoewijzingen beschikbaar.

Voetbesturing
Leverbaar in verschillende uitvoeringen.

Elektrische zwenkunit
Elektrische zwenkunit in combinatie met midi- 
of mini-joystick als kin- of lippenbesturing. 
Kan via boven- of zijkant worden geleid.

Elektrisch omkeerbare stuurkast
Centrale stuurkast kantelt zich elektrisch 
onder het werkblad.
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Spelen wordt therapie. Voor kinderen is 
het mogelijk vanuit de rolstoel speelgoed 
op afstand aan te sturen. Dit bevordert de 
oog-handcoördinatie en stimuleert het leren 
door plezier in de training. Het vertrouwen 
in het bedienen van de rolstoel groeit en de 
gemeenschappelijke activiteiten met andere 
kinderen bevordert de integratie. En daarmee 
openen zich nieuwe wegen om de eigen toekomst 
te bepalen.

Speciaal voor kinderen 
Spelend leren

Met poppen en met autootjes spelen. Muziek beluisteren. Plezier 
beleven en je wereld vergroten. Met een precies op maat afgestelde 
afstandsbediening kun je meedoen met je leeftijdsgenoten. 
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Domotica of omgevingsbesturing zorgt 
ervoor dat je veel dankzij Bluetooth®- en/of 
infraroodtechnologie vanuit de rolstoel kunt 
doen. Je kunt zappen op je TV, het licht aandoen 
of de telefoon bedienen, het koffiezetapparaat 
aanzetten, de gordijnen openen of sluiten en 
nog veel meer. De vele functiemogelijkheden zijn 
verenigd op het op maat instelbare, optionele LCD 
scherm met geïntegreerde infrarood-/Bluetooth®-
besturing. 

Omgevingsbesturing 
Baas in eigen huis

Zelfstandig blijven, alleen wonen, je eigen leven leiden. Het is fijn om de 
baas te zijn over je eigen omgeving. Dit betekent dat je ook alledaagse 
dingen moet kunnen doen zoals de deur openen en sluiten, de radio- en 
TV-functies beheren, lichten aan- en uitdoen, de lift, de intercom of je pc 
bedienen. 

Mogelijkheden van de 
omgevingsbediening
• Aansturen van TV, radio, DVD, of 

domotica
• Rechtstreeks gebruik van de telefoon
• Muisemulator voor besturing van PC
• Motorisch aanstuurbare schakelaars, 

stopcontacten of dimmers
• Aansturing van spraaktechnologische 

apparaten
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Vrij zijn in zo veel mogelijk opzichten. Daarbij 
hoort ook de vrijheid om een eigen comfortabele 
zithouding te bepalen. Zo wordt decubitus 
voorkomen en kunnen eenvoudig rustmomenten 
worden ingebouwd in een drukke dag.  

De toetsenmodule biedt de mogelijkheid om tot 
vijf extra elektrische functies te kiezen terwijl 
men aan het rijden is. Het kan optioneel bij de 
enAble50 besturing worden toegepast. 
Daarnaast kunnen als accessoire nog drie vrij 
positioneerbare toetsen worden aangesloten. Die 
nemen de functies over van de modus- en de aan- 
en uittoetsen. 

Toetsenmodule 
Handige plug-in

Afbeelding Functie Afbeelding Functie

zithoogte-
verstelling

voetsteun 
rechts

elektrische 
rugverstel-
ling

elektrische 
voetsteunen 
gekoppeld

elektrische 
zitkanteling

vrij program-
meerbare 
functie

voetsteun 
links

S1

1.

2.

3.

4.

5.

1.  Aanstuurbare elektrische functies

2.  Modus-toets “functiekeuze”

3.  LED weergave”gekozen functie”

4.  Aan-/uittoets

5.  Jack-plug voor het aansluiten van de  

toetsmodule
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Otto Bock Benelux BV 
Ekkersrijt 1412 5692 AK Son en Breugel Nederland  
T +31 499 474585 · F +31  499 476250  
info.benelux@ottobock.com · www.ottobock.nl


