Alternativa

J-Pad

J-Pad är ett unikt, mycket intuitivt joystickgränssnitt som ger
användaren full switchtillgång till alla iPad- funktioner - inklusive
appar, musik & media, iBooks, foto och video, skärmtangentbord
och mycket mer.
Ansluter trådlöst till iPad med Bluetooth 2.1. J-Pad är enkel att
installera och lätt att använda med beröringskänsliga knappar för
att starta och stänga appar. J-Pad är försedd med två uttag för att
ansluta upp till två trådbundna switchar.

Specifikationer
- Fungerar tillsammans med iPad (alla typer), iPad mini, iPod
(3: e och 4: e generationen) och iPhone (3GS, 4 och senare).
- Fullt stöd för Siri.
- Framåt- och bakåt-skanning.
- Fullt stöd för iBooks® bläddring.
- Unik möjlighet till "rad för rad skanning".
- Integrerat litiumjonbatteri som laddas via medföljande
USB-kabel.
- Paras snabbt ihop med iPad via Bluetooth 2.1, utan krav på
PIN-kod.
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SimplyWorks Joystick

SimplyWorks Joystick är en trådlös mus som kan användas
tillsammans med en iPad eller en dator. Ansluts till din iPad med hjälp
av sändaren SimplyWorks för iPad eller trådlöst till din dator med hjälp
av SimpyWorks Receive.
SimplyWorks Joystick levereras med tre handtag:
Liten knopp, mjuk gummiboll samt T-handtag

Specifikationer
- Färgkodade och nedsänkta knappar för vänster, höger och
dragklick.
- Uttag för anslutning av alternativa klickknappar.
- Joystickspaken styrs lätt och exakt med liten kraft.
- Joysticken har fyra inställbara hastigheter för markörförflyttning.
- Mått: 180 x 103 x 65 (24) mm och vikt ca. 0,5 kg.
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APPlicator

APPlicator är en trådlös kontaktlåda med fyra programmerbara uttag
för kontakter. Ger möjlighet att styra Appar (kontaktstyrda), Musik och
Bilder med kontakter. APPlicator kommunicerar med iPad via
bluetooth-funktionen och är enkel att ställa in samtidigt som den har
funktionalitet för att tillgodose olika behov.
Applicator är i första hand avsedd att användas tillsammans med
kontaktstyrda appar eller tillsammans med musikspelaren i din iPad,
iPod eller iPhone, men om iOS 7 används går det att med hjälp av
funktionen Reglagestyrning även att kontaktstyra utanför kontaktstyrda appar.

Specifikationer
- Ansluts till iPad via Bluetoothmenyn.
- Anslut 1-4 kontakter till APPlicator.
- Varje kontakt ställs in via en display (välj bland 24
mus/tangentbordskommandon).
- Vid behov kan iPad tangentbord visas eller väljas bort
- Laddningsbart Lithium-batteri (USB-kabel medföljer)
- Funktion för att visa eller dölja skärmtangentbordet.
- 20 meters räckvidd.
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Switch2Scan

Switch2Scan är ett unikt gränssnitt som ger heltäckande
kontaktstyrd tillgång till alla iPad funktioner - Appar, musik och media,
iBooks och datainmatning.
Switch2Scan ansluts trådlöst till iPad med Bluetooth 2.1. Switch2Scan
är enkel att installera och lätt att använda med programmerbara uttag
för att ansluta upp till 4 trådbundna kontakter.

Specifikationer
-

100% trådlösa anslutningar till iPad,iPad mini,iPhone och iPod.
Manuell och automatisk skanningsläge med fyra skanningsenheter.
Framåt- och bakåt-skanning.
QuickAccess-läge ger omedelbar kontaktstyrd tillgång till appar
som inte har stöd för iOS Voiceover.
- Funktion för att visa eller dölja skärmtangentbordet.
- iBook-läge med bladvändare.
- Integrerat litiumjonbatteri som laddas via medföljande USB-kabel.
- Paras snabbt ihop med iPad via Bluetooth 2.1, utan krav på
PIN- kod.
- 20 meters räckvidd.
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SimplyWorks för iPad

SimplyWorks för L3DGär ett unikt gränssnitt som genom
kontakter och joystick ger tillgång till alla iPad-funktioner såsom appar,
musik och media, iBook, internet (Safari), e-post, datainmatning och
bildhantering.
Upp till sex olika SimplyWorks-enheter kan paras ihop med en enda
iPad (eller iPad mini) och det går att blanda olika enheter efter eget
tycke och smak.
Tekniska specifikationer
• 100% trådlösa anslutningar till iPad och iPad mini
• Proportionell skanning (med Simply Works Joystick)
• Framåt- och bakåt-skanning.
• Funktion för att visa eller dölja skärmtangentbordet.
• iBook-läge med bladvändare.
• Integrerat litiumjonbatteri som laddas via medföljande USB- kabel.
• Paras snabbt ihop med iPad via Bluetooth 2.1, utan krav på PIN-kod.
• 20 meters räckvidd.
• Storlek: 90mm x 64mm x 18mm.

Köp till:
• SimplyWorks Switch 75
• SimplyWorks Switch 125
• SimplyWorks Joystick
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SimplyWorks Switch

SimplyWorks Switch är en trådlös switch som finns i två storlekar, 75
eller 125 mm som kan anslutas till valfri SimplyWorks mottagare.
SimplyWorks Switch har en låg profil och kräver mycket liten tryckkraft
för att aktiveras. Varje switch kan programmeras för att utföra olika
funktioner vid styrning av iPad.

Specifikationer
- Fungerar med alla SimplyWorks mottagare.
- Finns i fyra färger (röd, gul, blå, grön).
- 10 meters räckvidd.
- Automatiskt energisparläge - ingen på / av-knapp.
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Artikelnummer:
230030751, 75mm grön
230030752, 75mm röd
230040753, 75mm blå
230040754, 75mm gul

230041251, 125mm grön
230041252, 125mm röd
230041253, 125mm blå
230041254, 125mm gul

SimplyWorks Receive 2

SimplyWorks Receive 2 är en trådlös USB-mottagare som kan användas
tillsammans med alla SimplyWorks trådlösa produkter. Fungera med både
PC och Mac. Det är även möjligt att använda SimplyWorks Receive 2 på en
iPad med tillbehöret iPad USB-adapter för iPad 2/3/4 från Apple

Tillsammans med SimplyWorks trådlösa
switchar får du en smidig lösning för att
kontaktstyra din iPad.
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Tecla Shield Dos

.
Tecla Shield Dos är en trådlös enhet som gör det möjligt att kontaktstyra
iOS, Android, PC, Mac eller Linux-enheter.
Med Tecla Shield DOS kan du använda kontakter eller kontrollen till din
elrullstol för att styra dina enheter.
Med Tecla Shield Dos kan du arbeta med upp till 6 kontakter.
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Kontakat oss för mer information kring produkterna i detta
häfte. Du hittar även mer information på tillverkarnas hemsidor.
http://www.pretorianuk.com/
http://komodoopenlab.com/tecla/
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