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Een communicatiehulpmiddel hoeft niet 
onhandig en ouderwets te zijn. Ook een iPad kan 
nu zeer goed als communicatie ondersteunend 
hulpmiddel worden ingezet.

Met de gratis Nederlandstalige app Grid Player 
worden standaard communicatiesets geïnstalleerd 
op de iPad. Met tekst of met symbolen kunnen 
boodschappen worden ingevoerd, die vervolgens met 
een mannen- of vrouwenstem worden uitgesproken. 

De standaard communicatiesets zijn speciaal 
gemaakt voor Grid Player. Om de standaard sets te 
kunnen wijzigen, heeft u de software van The Grid 
2 nodig. Ze kunnen ook gebruikt worden zonder The 
Grid 2 aan te schaffen. 
Sets die met The Grid 2 op een Windows PC zijn 
gemaakt, kunnen naar de iPad geëxporteerd worden.

The Grid 2    Grid Player

De Grid Player werkt met een hoge kwaliteit Acapela 
spraak en duidelijke Widgit symbolen.

SoundPOD
De SoundPOD is een luidspreker die kan worden 
gedragen aan de draagriem van een iPad tas of aan 
het meegeleverde nekkoord met losbreek sluiting.

Door deze wijze van bevestigen is er spraakuitvoer 
vanuit een natuurlijke positie. Het apparaat kan met 
één hand eenvoudig worden losgemaakt.

Voor een iPod is een hoes verkrijgbaar waarin een 
magneet is bevestigd. Hierdoor kan de SoundPOD 
eenvoudig aan een iPod worden bevestigd en weer 
worden losgehaald. 

De SoundPOD is ontwikkeld voor gebruikers van 
communicatie ondersteunende hulpmiddelen. Het 
heeft geen klemmen, accessoires of knoppen.

iPad als volwaardig communicatiehulPmiddel 
consumentenelektronica als hulpmiddel
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iAdapter
De iAdapter is een stevig omhulsel, dat ervoor 
zorgt dat de iPad beschermd is tegen stoten en 
invloeden van dagelijks gebruik. 

De iAdapter is voorzien van 2 versterkers voor de 
speakers van de iPad. Bij gebruik van een iPad met 
de iAdapter is een SoundPod dus niet nodig.

Een unieke toepassing van de iAdapter is de schuif 
in de behuizing, waarmee de iPad Thuisknop kan 
worden verborgen. Zo wordt voorkomen dat de 
gebruiker per ongeluk de gebruikte applicatie verlaat.

De iAdapter wordt geleverd met een plastic standaard 
en een draagriem, een LCD scherm beschermer en 
een USB oplaadset. 
Voor gebruikers die een iPad in de iAdapter 
bijvoorbeeld op een rolstoelblad willen monteren is 
een DaeSSy bevestigingsplaat beschikbaar.

Keyguards
Voor ieder formaat grid zijn keyguards zijn beschikbaar. 
Een iPad heeft een ‘resistive touch’ beeldscherm, 
zodat de keyguards op het scherm kunnen worden 
bevestigd, zonder dat dit invloed heeft op de selecties 
door de gebruiker.

Artikelnummer:
0509-01  iAdapter
0509-01-KGA Toetsenraster Symbol Talker A
0509-01-KGB Toetsenraster Symbol Talker B
0509-01-KGS Toetsenraster Symbol Talker Spec.
0509-02  SoundPod
0502-00 The Grid 2 communicatiesoftware

Grid Player communicatiesets (gratis!):
App store, zoek op Grid Player


