ALTERNATIVA STYRSÄTT
för iOS och Android

funktionsverket

Alternativa styrsätt

Styra iPad och iPhone (iOS)

DETTA BEHÖVER DU:

1

Din surfplatta

2

Kontaktlåda

3

Kontakt

Det finns också enheter som kombinerar
funktionerna kontaktlåda och kontakt.

iOS har inbyggda
stödfunktioner för
alternativa styrsätt
Alternativa styrsätt för iOS

Smoothie kontakt 75 mm & 125 mm
APPlicator kontaktlåda

• 3,5 mm-anslutning

• Kompatibel för kontaktstyrning med iOS
och vissa Androidenheter

• Välj mellan fyra färger
• Kan aktiveras även från sidan

• Trådlös anslutning via Bluetooth till iOS
• Uttag för 4 trådbundna kontakter (3,5mm)
• QuickMedia-läge för snabb åtkomst till
musik - du behöver inte ens lämna appen!
• Inbyggd funktion för hemknappen
• Uppladdningsbart batteri

APPlicator är mycket enkel och ger dig tillgång till appar, musik, iBooks, internet
och fotografier. APPlicator sammankopplas till din iPad via Bluetooth och ger dig
möjlighet att koppla in upp till fyra externa trådbundna kontakter. Dessa kontakter kan programmeras individuellt till önskade funktioner.

Specs Switch 35 mm kontakt
• 3,5 mm-anslutning
• Välj mellan fem färger
• 61 cm lång bärrem ingår

APPlicator har dessutom funktionen QuickMedia, som gör att du enkelt kommer
åt mediaspelaren. Med QuickMedia behöver du inte ens lämna den app du
kontaktstyr för tillfället, klicka bara på QuickMedia och sätt på den musik du
önskar, klicka igen och du är åter i kontaktstyrningsläget för din app.

Big Red 127 mm & Jelly Bean 64 mm
• 3,5 mm-anslutning
• Fyra färgade lock ingår - byt till det du önskar
• Transparent lock ingår. Används t ex med
symboler eller bilder
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Trådlöst för iOS
SimplyWorks for iPad
trådlös kontaktlåda



• Stöder upp till 6 trådlösa enheter
• Ansluts via Bluetooth

SimplyWorks Joystick & SimplyWorks Trackball

• Uppladdningsbart batteri

• Trådlös

• Fungerar med alla kontaktstyrda appar

• 10 meter räckvidd
• Drivs av ett 9V batteri
SimplyWorks for iPad ger dig helt trådlös tillgång till din iPad.

• Högerklick, Vänsterklick, Dra-och-Släpp

Fungerar tillsammans med andra enheter i SimplyWorks-familjen som exempelvis
SimplyWorks Joystick, Trackball och kontakter. Du kan använda upp till sex olika
SimplyWorks-enheter tillsammans med din iPad, vilket gör den lämplig att
använda i exempelvis klassrummet.

• Ställ in hastigheten på musmarkören genom att välja mellan fyra olika
hastighetslägen

SimplyWorks kontakt 75 mm & 125 mm
• Trådlös



iSwitch kontakt för iPad/iPhone
med inbyggd kontaktlåda

• 10 meter räckvidd

• Tillgång till musik, media, foto och alla
appar som kan kontaktstyras.

• Programmerbar

• 75 mm aktiveringsyta

• Drivs av ett 2032-batteri

• Uttag för två externa kontakter (3,5mm)

• Behåller programmerade inställningar även
efter eventuellt batteribyte.

• Uppladdningsbart batteri
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Blue2 Switch - dubbelkontakt med
inbyggd kontaktlåda
• Kompatibel med PC, Mac, Chromebook, iOS och
Android



Styra Androidsurfplattor

• Trådlös via Bluetooth
• Uppladdningsbart batteri
• Uttag för två externa kontakter (3,5mm)
• Programmeringsbar
• 7x7 cm aktiveringsytor

J-Pad trådlös joystick med
inbyggd kontaktlåda



• Trådlös via Bluetooth
• 4 valbara lägen att använda tillsammans med
VoiceOver
• 1 läge anpassat för kontaktstyrning
• Stöd för Siri
• Uppladdningsbart batteri
• Automatiskt energisparläge
• Uttag för två externa kontakter (3,5mm)

Alternativa styrsätt för iOS

Du behöver Android 5.0 (Lollipop)
eller senare

Alternativa styrsätt för Android

Universalkontakt med USB och MicroUSB 75mm

SimplyWorks kontakt 75 mm & 125 mm
• Trådlös

• Kompatibel med PC, Mac, Chromebook och
Android



• 10 meter räckvidd

• Uttag för två externa kontakter (3,5mm)

• Programmerbar

• Programmeringsbar

• Drivs av ett 2032-batteri

• AntiSkak-funktion

• Behåller programmerade inställningar även
efter eventuellt batteribyte.

Trådlöst för Android

Blue2 Switch - dubbelkontakt med
inbyggd kontaktlåda
• Kompatibel med PC, Mac, Chromebook, iOS och
Android

Receive Micro trådlös kontaktlåda för Android
• Stöder upp till 6 trådlösa enheter
• Anlsuts till Androidsurfplatta via MicroUSB
• Plug-and-Play



• Trådlös via Bluetooth
• Uppladdningsbart batteri
• Uttag för två externa kontakter (3,5mm)
• Programmeringsbar
• 7x7 cm aktiveringsytor
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