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Zingui 2
Mer än en pratapparat - Enklare än en dator

Zingui 2 är kraftfull, liten och lätt att bära men har många stora fördelar.
Zingui 2 är utvecklad med tanke på kraftfull kommunikation och olika styrsätt.
Mycket bra ljud, låg vikt, tydlig bildskärm, möjlighet till omgivningskontroll, SMS 
och samtal via mobiltelefon som ansluts med Bluetooth (SMS endast med Android).

Zingui 2 är lätt att programmera.
Zingui 2 levereras med programmet MindExpress 4 som är ett program för kommunikation med 
symboler eller text. MindExpress kan även sköta SMS, telefon och omgivningskontroll.
Symbolkartor kan skapas i en pc-dator eller direkt i Zingui 2. Kartor kan lätt överföras mellan en 
pc och Zingui 2 för säkerhetskopierng eller användning med olika apparater i olika situationer.

Zingui 2 kan hanteras med många olika styrsätt.
Zingui 2 kan användas nästan oberoende av brukarens 
behov av styrsätt.

Zingui 2 har pekskärm, ingångar för olika möss som t.ex. 
huvudmus och joystick samt ingångar för en eller två 
kontakter för att styra MindExpress med skanning. 
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Specifikationer
Inbyggd ljudförstärkare, mikrofon, hörlursuttag och högtalare Inbyggt Bluetooth
IR-sändare för omgivningskontroll Anslutningar: 1 USB mini, 1 kamera
8” WVGA TFT-skärm med kapacitiv pekskärm Mått: 218 x 138 x 23 mm, Vikt: 850g

Art.nr
8034-201  Zingui 2, endast inspelat tal 8034-202  Zingui 2, Acapela talsynes och inspelat tal
8034-210  Daessy monteringsplatta 8050-40     PCS symbolbas
8050-42     Picto symbolbas 8050-45    Widgit symbolbas

Zingui 2 håller ordning på tiden.
Zingui 2 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.

Zingui 2 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.

SMS och telefonsamtal kan 
skötas via Zingui 2.
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. Samtal genomförs med tal via 
talsyntes och lyssning via Smartens 
högtalare. SMS kan skickas och 
mottagas via Android telefon.

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.


