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Se även www.rehabcenter.se för monteringsarmar och manöverkontakter.
Kontakta oss gärna för mer info, demonstration eller hjälp med anpassning.



Connect 
Connect™ är en lösning för personer som behöver anpassa sin iPad för speciella behov. 
Någon kanske behöver en möjlighet att montera sin iPad för att kunna hantera pekskärmen.
Någon annan ett bättre och starkare ljud för kommunikation. En tredje kanske behöver ett 
anpassat styrsätt med kontakter och ett skal för att skydda sin iPad mot stötar och slag. 
Dessa och många andra anpassningar kan göras med hjälp av Connect™.

Specifikationer
• HiFi stereoljud.
• Trådlös och trådbunden kontaktstyrning.
• Skal som skyddar mot stötar, slag och smuts.
• Integrerat batteri, laddning och synkronisering av iPad.
• Uppdateringsbart program för framtida förbättringar.
• Passar alla Ablenet monteringsarmar.
• Kompatibel med iPad 1, 2 och 3.
• Längd 36,1 cm, bredd 24,3 cm, tjocklek 2,5 cm

Lätt att anpassa!
Connect™ har färdiga hål för att skruvas fast på 
en monteringsarm som med hjälp av en klämma 
kan fästas på lämpligt ställe. Connect™ har även 
ett inbyggt stödben som gör att den lättare kan 
hanteras liggande på ett bord.

Connect™ är anpassad för kommunikation med  
hjälp av inbyggd ljudförstärkare och bra högtalare.

Connect™ kan styras direkt via pekskärmen, 
med scanning via en eller två valfria trådbundna 
kontakter eller via de trådlösa kontakterna Jelly 
Beamer eller Mini Beamer.

Lätt att hantera!
Connect™ har lättåtkomliga anslutningar och inställningsknappar samt tydliga indikeringar.
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Lätt att placera!
Connect™ är utformad för att passa många olika personers behov och hänsyn har tagits till 
krav på bland annat sittställning, räckvidd, styrka och precision. 

En person som sitter vid ett arbetsbord 
och har förmåga att arbeta direkt med 
pekskärmen kan förbättra sin arbets-
ställning genom att fälla ut det inbyggda 
stödbenet. Då får iPad en gynsammare 
vinkel som kan ge vilsammare ställning.

Den som sitter vid ett arbetsbord men 
använder ett hjälpmedel för att peka 
samt behöver ha apparaten liggande för 
att se bättre fäller enkelt in stödbenet. 

Den som inte kan hantera pekskärmen
har möjlighet att ansluta en eller två
kontakter och styra sin iPad via 
scanning. Dessutom kan en 
monteringsarm användas för att göra
en bra placering möjlig.


