Eerste Hulp bij Communicatie

Interessante iPad accessoires
Als bedienen via het aanraakscherm niet mogelijk is, zijn er nog vele andere alternatieve
bedieningsmogelijkheden. Standaard beschikt de iPad over een goede voice-overstem. We
geven ook nog enkele mogelijkheden van aangepaste hoezen, montage en luidsprekers.

Bediening
De zoektocht naar aangepaste bediening verloopt best via de verdelers van schakelaars en
interfaces om zeker te zijn dat deze compatibel zijn met de app.
De iPad kan bediend worden met een extern draadloos toetsenbord.
Het is ook mogelijk om een schakelaar aan te sluiten op de iPad.
Hiervoor is een interface nodig en een app die compatibel is met deze
schakelaar. Momenteel bestaan er de Blue2BluetoothSitwch of RJ
Cooper blue Tooth Switch interface.
De Pogo Sketch is een soort pen waarmee je kunt schrijven op de
iPad.
Er bestaan ook speciale handschoenen om ongewenste aanrakingen
te beperken.

Montage en hoezen
Je kunt de iPad in een aangepaste hoes met een handvat en
ingebouwde microfoon gebruiken. Dit is de iAdaptor TM van Amdi.
Dit is echter niet zo goedkoop, zo’n 200 euro. Er bestaan ook
andere hoezen die het mogelijk maken om de iPad op een
Daessystatief te plaatsen. Kleine handige e-holders bestaan er
ook. Prijzen variëren tussen € 40 en meer dan € 200. De
zoektocht verloopt ook hier weer via internet of de Apple Store.

Geluid
Het geluid van de iPad is voldoende
in een rustige omgeving. In een drukkere omgeving is een externe luidspreker nodig. De
zoektocht naar een geschikte luidspreker verloopt best via internet of via de Apple Store.
Een externe luidspreker is een goede oplossing om het geluid te versterken. Het maakt de
iPad een beetje minder praktisch meeneembaar. Er bestaan erg veel verschillende externe
luidsprekers. Meer draagbare modellen zijn te vinden bij carkits of andere kleine
versterkers die aan de iPad kunnen geklikt worden. Prijzen variëren sterk, beginnende van
een tiental euro tot enkele honderden euro’s.

Modem
Doornstraat 331, B-2610 Wilrijk
Tel.: 03 820 63 50
Fax: 03 828 69 64
E-mail: modem@vzwkinsbergen.be

Bezoek onze website: http://www.modemadvies.be
Schrijf je in voor de nieuwsbrief: modem@vzwkinsbergen.be
Volg ons op Facebook: http://www.facebook.com/modemvzw

