
Neem de controle dankzij 
een simpele aanraking 

van het scherm 
De REM400 bediening



Verscheidene jaren in wording,
Welkom tot de evolutie 

in revolutie...





Wij introduceren u de LiNX REM400 van Invacare
Gebaseerd op het succes van onze eerste Smart Technology, hebben we uitgebreide tests 
ondergaan om de technologie tot jouw rolstoel over te brengen. Dankzij zijn innovatieve 
bediening en indrukwekkend 3,5” kleuren touchscreen, herdefinieert de LiNX REM400 
mobiliteit. Was een scherm en bediening ooit zo slim? Nope. Hoe dan ook, niet tot nu toe. 





Droom je van een touchscreen waarbij je de 
volledige controle neemt?
Het is zoveel meer dan een touchscreen. Met de REM400 kun je de helderheid van het scherm 
aanpassen, terwijl je toegang krijgt tot profielen en functies via touch, knop of joystick. Met de 
unieke “handschoenmodus” kun je handschoenen dragen en nog steeds over het scherm van het 
apparaat navigeren, terwijl de vergrendeling van het touchscreen het risico verlaagt op onbedoelde 
wijzigingen van profiel/functie.





Droom je ervan je eigen rolstoel te 
personaliseren?

Met een reeks innovatieve aanpassingsmogelijkheden, kan de REM400 geconfigureerd 
worden op basis van jouw fysieke en cognitieve mogelijkheden. De bediening werkt met 
swipe of tap functie, afhankelijk van je motorische vaardigheden. Kies uit directe toegang of 
menu navigatie voor een optimale navigatie, met links- of rechtshandig gebruik waardoor je 
jouw rolstoel kunt bedienen op jouw manier.



Swipe functie -
Linkshandig gebruik

Swipe functie -
Rechtshandig gebruik

Tap functie -
Linkshandig 
gebruiker

Tapfunctie -
Rechtshandig gebruik

Directe toegang Menu navigatie



Droom je van draadloze connectie met de 
wereld?

Met ingebouwde Bluetooth als standaard, kun je de REM400 en REM500 verbinden met jouw 
telefoon, computer, tablet of eender welk Bluetooth-apparaat. Deze bedieningen geven tevens 
de mogelijkheid om met 3 apparaten tegelijkertijd verbonden te zijn en kan gekoppeld worden 
aan een computermuis. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om de controle te nemen.





Droom je van een joystick die samen met jou 
beweegt?
De REM400 joystick is speciaal ontworpen, met de eindgebruiker als uitgangspunt, om 
eenvoudig toegang te krijgen tot het scherm met zijn aanpasbare oriëntatie om een reeks 
bewegingen te schikken. De aan/uit knop is ideaal gepositioneerd op de bediening om 
ongewilde uitschakeling te voorkomen. De twee multifunctionele, directe toegangsknoppen en 
twee geconfigureerde stereo jacks verhogen het gebruiksgemak. 





Was er ooit zo’n slimme bediening?
SMART TECHNOLOGY: REDEFINING MOBILITY
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