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munevo Drive er en hodestyring for 
elektriske rullestoler, som baserer seg 
på Smartglasses.  Brillene registrerer de 
lette hodebevegelsene og konverterer 
disse til styresignaler.  
 
Utover det hjelper munevo DRIVE deg 
i hverdagen. Ved modulære utvidelser  
er hele systemet like individuelt som 
deg.
 
For mer frihet og selvbestemmelse i 
hverdagen.

munevo DRIVE

„En optimal løsning slik at jeg kan betjene rullestolen 
selv, til tross for mitt handikap.“



„I det øyeøyeblikket  jeg ikke lenger kan bevege hendene 
mine, er munevo DRIVE noe som kan gjøre livet verdt 
å leve igjen.”

Til forskjell fra ordinære hake- eller bakhodestyring 
er ikke muligheten til å styre rullestolen avhengig av 
brukerens posisjonering i rullestolen. Endringer av 
seteposisjonen eller av egne bevegelsesomfang kan 
brukeren  utjevne selvstendig ved å kalibrere appen.

Bluetooth teknologien muliggjør en trådløs styring av 
mange flere produkter. Blandt annet kan brukeren styre 
sitt smarthjem eller en robotarm via munevo appen; 
for en større aksjonsradius og mer selvstendighet i 
hverdagen.

Fordeler - hvorfor munevo DRIVE?

Takket være det  tiltalende designet er Smartglass-
styringen mindre stigmatiserende enn tradisjonelle 
løsninger. Den lette brillen har høy bærekomfort og er 
veldig behagelige å ha på til daglig bruk.

Komfortabel og 
moderne

Tilpasning

Konnektivitet 
og videre 

funksjoner



Funksjoner Add-ons

nødmelding

setejustering

kjøre ta bilder

dele bilder

navigasjonsmarttelefon

smarthjemdatamaskin

robot

Frihet og selvbestemmelse

Den viktigste funksjonen til munevo DRIVE: frihet og selvstendig mobilitet.Ved et enkelt 
nikk aktiverer du kjøringen, ved lette hodebevegelser styrer du så rullestolen din. For 
en trygg kjøreopplevelse tilbyr vi deg to profiler. Derved kan du uten problemer bruke 
munevo DRIVE både innendørs og utendørs.
 
En kombinasjon med andre briller er også mulig. For eksempel hvis du trenger 
korreksjonsglass. 

Den intuitive betjeningen begrenser seg imidlertid ikke bare til kjøringen. Vi gir deg tilgang 
til alle funksjonene på rullestolen din, og det direkte i brillene. Slik kan du herved for 
eksempel også endre seteposisjonen din. Selvsagt kun ved å bevege  hodet. 

Med det integrerte kameraet i munevo DRIVE kan du fange spesielle øyeblikk og deretter 
dele disse med venner.

For å støtte deg enda mer i hverdagen, tilbyr vi deg forskjellige utvidelser. Du finner mer 
informasjon om våre add-ons her: www.munevo.com



Intuitiv meny - oversikt over alle funksjonene 

„Menyføringen er utrolig oversiktlig og veldig lett å „Menyføringen er utrolig oversiktlig og veldig lett å 
lære.”lære.”

Menyen muliggjør en rask tilgang til alle funksjonene og gir deg feedback. Gjennom 
menyen navigerer du selvsagt også kun ved hodebevegelser. Under kjøringen blir 
meldingen  tonet ut, slik at du kan konsentrere deg helt om omgivelsene. 
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