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TOBII INDI

Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja toimia itsenäi-
sesti. Tobii Indi tukee ja korvaa puhetta ja on oivalli-
nen apuväline matkalla itsenäisyyteen ja mutkattomaan 
kommunikointiin. Käyttäjäystävällinen Tobii Indi on ke-
hitetty käyttäjä edellä, ja voit keskittyä tekniikan sijaan 
vuorovaikutukseen. Indi on erittäin helppokäyttöinen ja 
ergonominen tabletti, joka kulkee mukanasi ja sopeu-
tuu erilaisiin käyttötarpeisiin.

Indi on all-in-one-ratkaisu, joka sisältää kaiken tarvitta-
van. Tabletin käyttöönotto on helppoa, sillä se on käyt-
tövalmis suoraan paketista.

Ilmaise itseäsi ja tule kuulluksi
Juttele ystäville, solmi uusia ihmissuhteita ja ilmaise 
omaa persoonaasi. Indi sisältää kaiken, jonka avulla 
saat oman äänesi kuuluviin ja edistät itsenäisyyttäsi. 
Integroidun, tehokkaan kaiuttimen ja selkeän puheen 
ansiosta Indi toimii poikkeuksellisen hyvin kaikissa arki-
elämän ääniympäristöissä.

Sopeutuu sinun käyttötapaasi
Käytitpä sitten askellusta, käyttökytkimiä, päähiirtä tai 
kosketusnäyttöä reikälevyllä, Indi toimii sinun tarpei-
desi mukaan ja mahdollistaa sujuvan kommunikaation 
arkitilanteissa.

Tehty päivittäisiin keskustelutilanteisiin
Tobii Indiä voit käyttää perinteisen puhelaitteen tavoin 
tai ympäristönhallinnan apuvälineenä sen sisältämän 
IR-toiminnallisuuden ansiosta. Tobii Indi on paljon 

muutakin kuin puhelaite ja sillä voidaan käyttää sosi-
aalista mediaa, sähköpostia sekä tekstiviestejä. Etu- ja 
takakamerat mahdollistavat helpon kanssakäymisen 
verkossa videon avulla.

Tukea matkalla itsenäisyyteen
Indi ei ole pelkästään kommunikoinnin apuväline, vaan 
myös itsenäisen ja yhteisöelämän tukija. Indin käytön 
ohessa voit hyödyntää MyTobiiDynavox verkkotyöka-
lua, jonka avulla jaat neuvoja ja tiedostoja Tobii-yhtei-
sön kanssa. Voit turvallisesti varmuuskopioida ja hallita 
omia tiedostojasi MyTobiiDynavoxiin.

Lisäksi Indiin on valmiiksi asennettu kätevä Discover 
Tobii Dynavox App. Tästä sovelluksesta löydät helposti 
yhdestä paikasta kommunikointia tukevaa materiaalia, 
kuten vinkkejä, harjoituksia ja pikalinkkejä. 

Keskity olennaiseen
Indiä käyttäessäsi voit unohtaa teknologian ja keskittyä 
kommunikointiin. Käyttöjärjestelmänä toimii tuttu Win-
dows 10, joten uuden opetteluun ei mene aikaa. Tobii 
Indin käyttöönotto on vaivatonta, sillä saat kaiken val-
miina eikä sinun tarvitse ostaa useasta paikasta eri tuot-
teita, kuten kaiuttimia tai sovelluksia. Ongelmatilanteis-
sa sinua auttaa suomenkielinen Haltijan tekninen tuki.

Tobii Indi – vapaus olla oma itsesi!



Heti käyttövalmis
Pääset käyttämään Tobii Indiä vaivattomasti ilman 
odottelua, sillä tablettiin on asennettu valmiiksi Tobii 
Communicator ja/tai Snap + Core First -ohjelmisto.

Communicator-ohjelmisto
Communicator on puhetta tukevan ja korvaavan kom-
munikaation (engl. AAC) ohjelmistoratkaisu. Commu-
nicator muuntaa tekstin ja symbolit puheeksi, mah-
dollistaa tietokoneen käytön ja auttaa ympäristön 
hallinnassa. Se auttaa sinua kommunikoimaan halua-
mallasi tavalla ja silloin kuin haluat tukien itsenäistä sel-
viytymistä.

Snap™ + Core First®
Snap + Core First on vuosien tutkimus- ja kehitystyön 
tuloksena syntynyt symboliperustainen intuitiivinen 
kommunikointiohjelma. Kielenoppiminen, lukutaidon 
saavuttaminen ja itsenäiseksi kommunikoijaksi kehitty-
minen on monivaiheinen prosessi. Tobii Dynavox Snap 
+ Core First soveltuu prosessin eri vaiheissa oleville 
käyttäjille. Käyttöliittymä on helposti mukautettavissa 
käyttäjän tarpeisiin. Käyttäjä voi aloittaa kommunikoin-
nin helposti ydinsanoja ja fraaseja käyttämällä ja laajen-
taa sanavarastoaan kehittyessään.

Suojakotelot lisäävät käyttömukavuutta
Voit hankkia lisävarusteena Indi-tableteille kes-
tävät suojakotelot, jotka kestävät kovempaakin 
menoa – kuten jokapäiväisen käyttötavaran kuuluukin. 
Suojakotelot ovat saatavissa kolmessa värissä: sinivih-
reänä, punaisena ja harmaana.

Kotelot eivät ainoastaan suojaa tablettia, vaan myös 
parantavat ergonomiaa ja käyttömukavuutta, sillä niis-
sä on kätevä tukijalka, kantokahva, ja olkahihna. Lisäksi 
suojakotelon mukana on mahdollisuus hankkia reikäle-
vy, joka tekee Indin käytöstä entistä sujuvampaa.

Tehokas kaiutin takaa laadukkaan puheen äänekkäässäkin ympäris-

tössä (Tobii Indi, Tobii Indi 7)

Tukijalka pitää laitteen pystyasennossa ja vapauttaa kädet (Tobii Indi)

Reikälevy ehkäisee virhepainalluksia ja tekee käytöstä sujuvaa (Tobii 

Indi)

Communicator-ohjelmisto (Tobii Indi 7)
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Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

TEKNISET TIEDOT Tobii Dynavox Indi Tobii Dynavox Indi 7

Käyttöjärjestelmä Microsoft Windows 10 Pro

Kommunikointioh-

jelma

Communicator tai 

Snap + Core First

Communicator ja 

Snap + Core First, 

tai Snap + Core First

Kosketusnäyttö
kapasitiivinen kosketusnäyttö monikoske-

tuksella

Näytön koko 10,1” (25,65 cm) 7” (17,8 cm)

Näytön resoluutio 1920 x 1200 px

Paino 765 g 570 g

Mitat (cm) 24,4 x 17,6 x 3,5 20,3 x 14,5 x 3,65

Kaiuttimet 2 × 31 mm, 4 ohm, 3,5 W

Mikrofoni 1 x analoginen

Prosessori
Intel Atom Z8350 – 4 ydintä, 2MB väli-

muisti, 1,92Ghz

RAM-muisti 4 GB RAM

Painikkeet
1 × virtakytkin

1 × äänenvoimakkuuden säädin

Sensorit
kolmiakselinen gyroskooppi, kompassi, 

ympäristövalosensori

Ympäristönhallinta sisäänrakennettu oppiva infrapunalähetin

TOBII INDI

Tobii Dynavox Indi Tobii Dynavox Indi 7

Liittimet

2 x Micro-B USB 2.0

1 x Micro-B USB 3.0

kuuloke-/mikrofo-

niliitäntä

12 VDC -verkkovir-

taliitin

3.5 mono -liitäntä 

kahdelle erilliselle 

painikkeelle

1 Micro-B USB 2.0

kuuloke-/mikrofo-

niliitäntä

12 VDC verkkovir-

taliitin

WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n

Bluetooth Bluetooth 4.0 / BLE

Takakamera 5 megapikseliä

Etukamera 2 megapikseliä 1,3 megapikseliä

Akku
sisäänrakennettu 

29,6 Wh li-ion-akku

sisäänrakennettu 

23,7 Wh li-ion-akku

Akun kesto käytössä väh. 8 h

Akun latausaika max 4 h

Windows-kielituki
Windows 10 -kielet ja kielipaketit tuettu, 

saattaa vaatia asennuksen


