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JOYSTICK-HIIRET

OPTIMAX LANGATON JOYSTICK

Langaton Optimax joystick-ohjain on suunniteltu erityises-

ti käyttäjille, joilla on motorisia haasteita. Muotoilu, kolme 

nuppivaihtoehtoa ja eriväriset napit tekevät käytöstä helppoa 

ja mukavaa. Toimintasäde on 10 metriä, joten se sopii hyvin 

käytettäväksi vaikka ryhmissä tai koulutunneillakin.

Reagoi pieneenkin kosketukseen ja ohjaus on hyvin tarkkaa. 

Neljä osoittimen nopeussäätötasoa. Toimii sekä PC:llä että 

Mac-tietokoneilla.

J-PAD JOYSTICK

J-Pad Joystick on iPadin käyttöön suunniteltu joystick-oh-

jain. Laitteessa on liitännät kahdelle ulkoiselle käyttökytkimel-

le. Kosketusherkät painikkeet ja yksinkertainen käyttöönotto 

tekevät käytöstä helppoa ja mutkatonta. Toimii langattomasti 

Bluetoothilla.

Täysin yhteensopiva puheentunnistukseen perustuvan Si-

ri-avustajan kanssa. USB-liitännällä ladattava akku kestää 

käyttöä noin 30 tuntia. Toimii kaikissa iPad-tableteissa, uu-

simmissa iPod-musiikkilaitteissa ja iPhone-puhelimissa.

N-ABLER

N-ABLER on joystickohjain, jonka ominaisuudet ohittavat 

useimmat muut hiiret. N-ABLER hiiren mukana toimitetaan 

sekä T-kahva että solumuovinen pehmeä pallo tavallisen nu-

pin lisäksi. Kursorin hallinta on helppoa ja tarkkaa. N-ABLER 

joystickohjaimessa pystyy lukitsemaan sekä raahauksen, että 

lukitussuunnan. Tuplaklikkaus tapahtuu yhdellä näppäimellä. 

Kaikki näppäimet on upotettu pinnasta, mikä estää hyvin vir-

heklikkauksia. Halutessa n-ABLER joystickiin saa visuaalisen 

sekä äänipalautteen. Hiiressä on kestävä ja ergonominen 

muotoilu. Siitä löytyvät liitännät kahdelle kytkimelle ja nopeu-

den voi säätää neliportaisesti. Sopii sekä oikea- että vasenkä-

tisille. Saatavana on myös pallohiiri-versio.
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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.

JOYSTICK-HIIRET

POINT-IT! JOYSTICKOHJAIN

Point-It! USB- ja Bluetooth-hiirien mekaaninen toteutus on 

samanlainen kuin monissa sähköpyörätuoleissa. Hiirenosoit-

timen liike on helposti hallittavissa ja nopeus voidaan sää-

tää käyttäjälle sopivaksi. Laite voidaan asentaa telineeseen 

helposti ja tukevasti. Bluetooth-malli toimii langattomasti 

myös tableteissa tai älypuhelimissa, joissa on käytössä hii-

ren osoitintoiminto. Johdollinen versio saa virtansa suoraan 

USB-portista, ei tarvitse erillistä virtalähdettä. 

Point-It!- hiirissä on roisketiiviit kotelot. Painikkeiden koske-

tuspinta-ala on suurentunut ja painikkeissa on selkeä symboli.

Pallopäiseen ohjaimeen on saatavana useita nuppivaihtoeh-

toja pallon lisäksi: pehmeä pallo, kartio, leukakuppi, kumitatti 

ja T-kahva. HUOM! Nuppi voidaan vaihtaa vain pallopäiseen 

malliin!

POINT-IT! MINI

Kompaktin Point-It! Mini USB-hiiren mekaaninen toteutus on 

samanlainen kuin monissa sähköpyörätuoleissa. Hiirenosoit-

timen liike on helposti hallittavissa ja nopeus voidaan säätää 

käyttäjälle sopivaksi. Laite voidaan asentaa telineeseen hel-

posti ja tukevasti.

Point-It!- hiirissä on roisketiiviit kotelot. Painikkeiden koske-

tuspinta-ala on suurentunut ja painikkeissa on selkeä symboli.

Pallopäiseen ohjaimeen on saatavana useita nuppivaihtoeh-

toja pallon lisäksi: pehmeä pallo, kartio, leukakuppi, kumitatti 

ja T-kahva. HUOMIO! Nuppi voidaan vaihtaa vain pallopäi-

seen malliin!


