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Tellus Smart 3
Handburen kommunikation

Smart 3 är den handburna modellen i serien av Tellusdatorer.
Tellus Smart 3 är konstruerad med tanke på aktiva användare av alternativ kommunikation.

Smart 3 har därför mycket bra ljud och är utformad för att vara lätt att hålla, bära och hantera.

Smart 3 levereras med MindExpress och talsyntes.
Smart 3 levereras med MindExpress och svensk talsyntesröst. MindExpress är ett program för 
personer som kommunicerar med bilder och symboler eller meddelanden skrivna med text. 
I MindExpress ingår Symbolstix symbolbas, svensk grammatik och smart ordprediktion för snabbare 
och enklare skrift med ord och bokstäver.
Smart 3 och MindExpress kan programmeras antingen direkt i apparaten eller via en Pc med hjälp 
av det medföljande programmet. Smart 3 startar alltid automatiskt med MindExpress, därmed 
minimeras risken att ”Gå vilse” i datorn och hamna i en okänd miljö.

Smart 3 hanteras på många olika sätt.
Smart 3 är redan från början färdig att användas och levereras med allt installerat och är färdig att 
börja använda. Smart 3 har inbyggd pekskärm men kan även styras med lämplig anpassad mus.

Smart 3 är lätt, flexibel och användarvänlig.
Smart 3 är liten, lätt att bära och i kombination med tydligt ljud och en skarp 4,3” skärm som kan 
avläsas oavsett vinkel är Smart 3 ett bra val för personer i alla åldrar med någon form av talhandilapp.

Smart 3 med extra display.
Smart 3 kan kompletteras med en trådlös display och högtalare. Den extra displayen kan användas på 
många olika sätt. Den kan placeras där fler personer kan se och höra vad som sägs eller användas av 
en person för privata samtal utan högtalarljud eller placeras så att bättre ögonkontakt uppstår.
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Smart 3 håller ordning på tiden.
Tellus Smart 3 kan med MindExpress 
4 hantera vanliga kalenderfunktioner. 
T.ex.visa tider för aktiviter, överblicka 
dagar, veckor och månader, larma vid 
tider för viktiga aktiviteter som inte 
får glömmas.

Smart 3 som kamera och omgivningskontroll.
Smart 3 och MindExpress kan användas för omgivningskontroll. IR-styrda apparater som Tv, 
musikanläggning, dörröppnare och mycket annat kan styras.

Smart 3 har en inbyggd kamera som kan användas för att ta bilder som med en vanlig kamera.Bilderna 
kan sparas och visas när så önskas. Bilderna kan även användas på knappar i symbolkartor.

Specifikationer
Windows Mobile + MindExpress 4 MindExpress för Win CE Inbyggd extra ljudförstärkare och högtalare
4,3” WVGA Pekskärm 1 x USB - anslutning Bright Speech talsyntes
Gummiskal, program och laddare ingår Vikt: 250 gram.

Art.nr
8035-81  Tellus Smart 3, orange. Mind Express, svenska röster 8035-83  Tellus Smart 3, grå. Mind Express, svenska röster
8035-82  Tellus Smart 3, blå. Mind Express, svenska röster

Smart 3 som telefon.
Smart 3 kan anslutas till många olika 
telefoner via Bluetooth. Detta gör det 
möjligt att med lämplig symbolkarta 
enkelt ringa och ta emot samtal med 
Smart 3. Telefonnummer väljs från 
adressbok eller slås siffra för siffra. 
Samtal genomförs med tal via talsyntes 
och lyssning via Smartens högtalare.

Smart 3 finns i tre olika färger.
Välj mellan brun-orange, blå-grön och grå.

Exempel på tidsstöd.
Ovan visas ett exempel på en karta för 
dagsplanering och till höger en karta för 
veckoplanering. Kalendrar kan utformas 
efter önskemål med text, symbol eller 
bildstöd samt talad information.


