Nyheterna, som
gäller från
september 2005!

N ytt!

• Nya ”inställnings-”
tangenter som förenklar och snabbar upp
programmeringen.
• Inbyggd spelare som
kan importera WAVfiler och spela upp MP3
filer i stereo.
• Anslutning för USBminne och kortplats för
SD-kort - för snabbare
minnesback-up mm.
• Bilder och foton kan
importeras i formaten
BMP, JPG, GIF & PNG.
• Inbyggd omgivningskontroll med IR för
Många ord och meddelanden är redan inlästa i
styrning av TV, video,
flera av de MAP´s som ingår i svenska OS/SB!
CD, DVD, lampor, dörrB i l d e n : Grundordförråd med Minspeak bilder. SpringBoard kan även användas med PCS bilder (tillval).
öppnare, lås mm.

SpringBoard Plus med inbyggd IR-omgivningskontroll som tillval även huvudmus TRACKER och PCS-symboler!
• SpringBoard Plus är PRC´s senaste talapparat för inspelat tal ( 2 timmar som
standard) och med dynamisk färgpekskärm.

• Använda SpringBoard
som mus och datortangentbord, via USBeller seriella porten.

• SpringBoard Plus kan - utöver pekskärmen - styras med kontakter, optisk pekare
och mus/musersättare samt med den inbyggda huvudmusen TRACKER (tillval).

• Intellitools navigeringskommandon ingår.

• SpringBoard Plus och Ordstrategi/SB är anpassade till svenska och kan bli en
utmärkt startplattform för det barn, ungdom eller vuxen som ska börja använda
AKK för att kommunicera talande - med talapparat.

• Förbättrad inspelnings och uppspelningskvalitet.

• SpringBoard Plus kan även vara fortsättningen för den person som visat sig framgångsrik vid användning av manuella symbolkartor eller talapparater av enklare
slag, med begränsad kapacitet.

• Ny version av ”Komma igång...” med stegför-steg beskrivningar.

• SpringBoard Plus är flexibel och lätt att individanpassa och lätt att arbeta med
när det gäller fortsatt stöd och underhåll av det unika AKK-innehållet med
grundordförråd, sidor och aktiviteter.
• Svensk dokumentation medföljer på en Support-CD, inklusive SpringBoard för PC,
för att möjliggöra ändringar etc i en vanlig PC och sedan ladda in ändringarna.

®

• SpringBoard Plus
har fått många, nya
funktioner och priset
är oförändrat!
V.g.vänd!

SpringBoard Plus är godkänd som medicintekniskt hjälpmedel inom EU, enligt 93/42/EEG.

Rehabmodul AB
För kommunikation
med datorprogram
och AKK-talapparater
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SpringBoard Plus är godkänd som Bra hjälpmedel i Sverige, med upphandlingsavtal HI 1554.

Produktfakta

Fler fakta ...

Kommunikationsmetoder
Grundordförråd med 1 ruts val eller sekvenser
enligt Minspeak. Rutstorlekar valbara för 4, 8,
15 och 32 rutor. Sidor och aktiviteter är alltid
med 1 ruts val. I praktiken obegränsat antal
nivåer (sidor). Text kan produceras, som kan
skickas till en dator via USB/serie-portarna.

Digitalt tal
Mer än 2 timmar kan spelas in (standard) och
kan utökas upp till (fn) 6 timmar.

Styrsätt
Direktval på pekskärmen; 1- eller 2-knapps
scanning samt joystick; yttre mus/styrkula/
musersättare (USB/seriellt); med TRACKER inbyggd huvudmus (tillval).

Tangent-INFO
Tangent-INFO (Auditory Prompts) ingår.

Mått, mm
LxB: 230 x 200 mm. Max. höjd 53 mm.

Tangentbord/skärm
Färgpekskärm 7,5” (19,1 cm). Rutstorlek
beroende på rutval.

Vikt

SpringBoard Plus kan köpas med inbyggd huvudmus
TRACKER. Två, nya tangenter (till höger om Verktygstangenten) kan definieras med valfria funktioner.

• Två nya ”inställningstangenter”, som kan
tilldelas valfri funktion för att underlätta
användning och programmering.

• Använda tangentbordet i SpringBoard Plus
som mus och datortangentbord.
• Inbyggd spelare som kan importera WAVfiler och spela upp MP3 filer i stereo.
• Texfält för att visa de ord och meningar
som talats in.
• Dynamisk aktivitetsrad ger åtkomst till
utökat ordförråd.
• Dessutom sidor för ännu större ordförråd.

Apparathölje/färg/artnr

SpringBoard Plus är ett effektivt
AKK-hjälpmedel för alla brukare!

• SpringBoard Plus, standard, komplett med
inbyggd IR-omgivningskontroll, Minspeaksymboler, artnr 8302
• SpringBoard Plus, komplett med inbyggd
IR-omgivningskontroll, Minspeak-symboler,
inbyggd huvudmus typ TRACKER, artnr 8314

• Inställning av rutstorlek från 4 stora rutor upp till
8-, 15- eller 32 rutor på skärmen.
• Ett hålplatteset med 8-, 15- och 32-rutors raster
för att underlätta direktval på pekskärmen, finns
som extra tillbehör.

• SpringBoard Plus, komplett med inbyggd
IR-omgivningskontroll, Minspeak-symboler
och PCS-symboler, artnr 8315

• 6 minnesareor, som gör det möjligt att skapa olika
ordförråd för en person eller skapa och lagra
flera utprovnings- och träningsordförråd för
olika brukare.

• SpringBoard Plus, komplett med inbyggd
IR-omgivningskontroll, Minspeak- och PCSsymboler och inbyggd huvudmus typ
TRACKER, artnr 8316

• Flera ”färdiga” - varav några inlästa - övningar,
demos samt Ordstrategi/ SB 1-rutsval med såväl
Minspeak som PCS symboler ingår vid leverans fler finns på Support-CD´n.

Batteriladdare

• SpringBoard Plus levereras med en Support-CD
med all dokumentation och ”MAP”-ar samt även
en PC-version av SpringBoard Plus, som kan
användas för arbeten med överlägg/ordförråd i
en vanlig PC.

EU-godkänd och S-märkt. PRD partno
963114AA. + på centerpinne.

Batteri

Långlivs Li-Ion standard batteripaket. Driftstid
ca 6-8 timmar vid normal användning med
TRACKER (8-10 timmar utan). Ett batteri• Tangent-INFO; Symbolprediktion; Prediktivt val.
paket med 50% högre kapacitet finns även.
Ny funktion är symbolguide som med ett fritt valt
ord, kan visa de sekvenser som ordet ingår i.
Standardleverans
SpringBoard Plus (oavsett modell) levereras
• Menyer för import av ordförråd samt egna bilder
med batteriladdare, bruksanvisning (pdf);
och symboler i formaten BMP, JPG, GIF & PNG.
”Komma igång” (papper/ pdf), ”Handledaren
• Ordförrådet, med delordförråd som består av
- Ordstrategi/SB” (pdf), ”Bruksanvisning
grundordförråd, sidor och aktiviteter - kan
MTI” (pdf), MTI-CD, SpringBoard PCexporteras och delas av andra brukare av
version, Support CD. SpringBoard Plus har
SpringBoard Plus, SoftVantage (och Vanguard).
2 års garanti avseende materiel- och tillverkningsfel. Garantitiden kan förlängas upp till
•
Mer än 2 500 Minspeak-symboler med svensk
ytterligare 5 år mot avgift
definition ingår. Dessutom ingår ytterligare flera
tusen Minspeak-symboler från andra språk. TillExtra tillbehör
val finns även för att använda över 3 900 PCS
”Keps” solskydd, 8322. Hålplatteset, 8-/15symboler - även dessa med svensk definition.
/32-rutor, 8323. Bärväska med bärrem, 8324.

Exempel på fler funktioner:

Det är viktigt att ha i minnet att ett köp av
SpringBoard Plus innebär väsentliga arbetstidsbesparingar för olika personalgrupper.
Att ta fram överlägg, bilder och ordförråd
kan innebära 100 tals timmar av arbete för
kanske en, enda brukare. Detta arbete är
redan gjort här! Tiden kan istället användas
för att träna individuellt, göra anpassningar,
modifieringar och tillägg!

www.rehabmodul.se
För senaste information.

SpringBoard Plus gör det lätt att
snabbt börja kommunicera tack
vare ”färdiga” ordförråd, samtidigt
som den tillåter brukaren att bygga
upp sina kommunikations- och
språkfärdigheter för framtiden...

• Inbyggd omgivningskontroll med IR för
styrning av TV, video, DVD, lampor, mm.

C:a 1,6 kg
Formsprutad plast. Kåpa röd/svart.

• Ordförråden kan lagras och modifieras på en
PC med hjälp av MTI-PC funktionen och sedan
lagras in i SpringBoard Plus via ett USB-minne.

SpringBoard Plus kan bli en utmärkt plattform för det barn, ungdom eller vuxen,
som ska börja använda en talapparat.

• SpringBoard Plus´s ordförråd med bilder är
inladdade och färdiga för användning.
• Aktivitetsrader och sidor är organiserade så att
ännu fler ord kan läggas till/anpassas med en
struktur som förenklar utläsning av ord. Många
av de mest frekventa, svenska orden ingår här.
• Textfältet på SpringBoard Plus´s dynamiska
skärm visar ordet/frasen som hör ihop med varje
symbol. Textfältet kan hjälpa till i utveckling av
brukarens läs-och skrivförmåga, vilket är viktigt.
• Fraser och meningar kan repeteras efter att de
valts första gången genom att ”trycka” på eller
välja textfältet igen. Denna funktion sparar tid
och tålamod.
• Rutor kan färgkodas för att underlätta inlärning
och att snabbt hitta rätt.
• Symboler kan döljas av terapeuten/ läraren, för
att brukaren ska fokusera på enskilda symboler
eller ordgrupper, för att underlätta inlärningen.
• Anslutning för USB-minne och kortplats för
SD-kort - för snabbare minnesback-up mm.
• En brukares ordförråd i SpringBoard Plus kan
föras över till SoftVantage (ellerVanguard), när
han/hon är mogen att börja med ett större ordförråd, för att enkelt och snabbt komma vidare
i en mer avancerad plattform, utan att mista de
uppnådda färdigheter i SpringBoard Plus! Unikt.
• Särskild vikt har lagts ner på att menyer, verktyg
och funktioner, så långt möjligt, är lika i såväl
SpringBoard Plus som SoftVantage, m fl, för att
underlätta en eventuell, framtida övergång.

Utrymmet i denna broschyr räcker
inte till för att visa exempel på olika
ordförråd eller att i detalj informera
om alla funktioner och möjligheter
i SpringBoard Plus. Kontakta oss
för mer information eller besök vår
hemsida, där vi kontinuerligt lägger
ut senaste informationen. Se även
”Mer om SpringBoard Plus”, som
kan laddas ner som pdf-fil.

