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YETI-TABLET



Yetitablet on suomalainen, maailman ensimmäinen täysiverinen 

huippulaatuinen Android-jättitabletti.

Yetitablet yhdistää erinomaisen käyttökokemuksen, laajan sisältöva-

likoiman, helposti muokattavan ulkonäön ja erittäin kustannustehok-

kaan ratkaisun.

Yetitablet on helppokäyttöinen ja intuitiivinen: tabletteihin ja älypu-

helimiin tottuneet osaavat käyttää laitetta välittömästi. Ison näyt-

tönsä ansiosta Yetitablet sopii usealle yhtäaikaisesti sekä seinä- että 

pöytämallisena.

Ammattilaistason komponentit ja päivitettävyys takaavat kestävyyden 

ja pitkän iän. Kehitämme tuotetta jatkuvasti yhdessä asiakkaidemme 

kanssa ja etsimme heille sopivia applikaatioita sekä sisältöä.

Yetitabletin anatomia

• Sisällä Android ja miljoonat ladattavat Google Play -kaupan app-

likaatiot

• Laadukas 4k-kuva ja tehokas 8-ydinprosessori

• 10-36 kosketuspistettä

• Modulaarinen, helppo huoltaa ja päivittää

• Huollon tarve on vähäinen ja laitteet on suunniteltu kestämään 

24/7 käyttöä

• USB, Bluetooth, WiFi, 4G, sisäinen GPS monipuolistavat käyttöä

• Turvallinen – Käytämme laadukkaita materiaaleja ja iskunkestä-

vää turvalasia

• Tarvittaessa saatavilla myös vesitiivis versio

• Liikuteltavan jalustan avulla entistä enemmän käyttömahdolli-

suuksia

• Vahva tuki käyttöönotolle, tarvittaessa myös sovelluksille

• 4GB sis.RAM-muistia

• 32 GB sisäistä tallennustilaa (sovelluksille). Tallennustilaa voi-

daan pyynnöstä lisätä.

Yeti-tablet

Uusi, hauska tapa motoristen taitojen ylläpitoon ja kehittämiseen

yetitablet tukee hieno- ja karkeamotoriikan harjoittelua. Yetitabletin suuren 

koon ansiosta käyttäjä pääsee hyödyntämään yläraajojen täydet liikelaajuu-

det näyttöpinnalla.

Monipuolisten sovellusten valtavasta valikoimasta löytyy jokaiselle motivoi-

vaa sisältöä, jota voidaan soveltaa käyttäjän yksilökohtaisten tavoitteiden 

mukaisesti. Laitteen käyttöä seisaallaan voidaan tehostaa esimerkiksi lisää-

mällä vaativampi seisoma-alusta, joka harjoittaa käyttäjän tasapainoa.

Laitteen suuren koon ja useiden kosketuspisteiden ansiosta myös henkilö, 

jonka hienomotoriikka on heikentynyt, pystyy käyttämään applikaatiota ja 

verkon sisältöjä. Suurien kuvakkeiden ja useiden samanaikaisten kosketus-

pisteiden ansiosta kuvakkeita voi painaa vaikka kämmenellä tai nyrkillä - yh-

den sormen hapuileva kohdistaminen pienen kuvakkeen päälle on historiaa!

Kognitiivisten toimintojen harjoittelu

yetitabletilla voidaan luoda kätevästi kirjallisia, kuvallisia ja äänellisiä oh-

jeita toiminnan tueksi. Laitteella voidaan tehdä toiminnan ennakoinnin ja 

hahmottamisen kannalta tärkeitä strukturoituja päiväohjelmia. Applikaatiot 

tuovat uudenlaisen ympäristön toiminnanohjauksen harjoitteluun. 

Monipuolinen viihde helposti saatavilla

Monipuolinen on-demand -viihde mahdollistaa, että käyttäjät voivat valita 

haluamaansa sisältöä heille parhaiten sopivana aikana. Käytössä ovat inter-

netin uudet ja monipuoliset suoratoistopalvelut ja radiokanavat.

Musiikki ja taide kuuluvat kaikille

Yetitablet tuo musiikilliseen ja kuvataiteelliseen itseilmaisuun uuden ulot-

tuvuuden. Teknologia tuo vaihtoehtoisen toimintatavan perinteisille taiteen 

menetelmille ja sen avulla myös kognitiivisten taitojen harjoittelu muuttuu 

hauskemmaksi. Tavoitteiden saavuttamista tukevat myös erilaiset lisäapuväli-

neet kuten hiiri, jolla kursoria voi liikuttaa pään liikkeiden avulla.

YETI-TABLET



Yeti-tablet CARE

Etäpuhelulla läheiset virtuaalisesti lähelle

Esimerkiksi Skype tai Hangouts -videopuhelu jättitabletilta tuo läheiset näy-

tölle aidon kokoisina. Tämä on erityisen tärkeää henkilölle, jonka näkökyky 

on rajoittunut. Palvelutaloissa puhelu on helppo soittaa myös omasta asun-

nosta, sillä tabletti siirtyy vaivattomasti jalustan pyörien avulla.

Pelaaminen viihdyttää ja kuntouttaa

Yetitablet tarjoaa pääsyn Googlen sovelluskauppaan, josta löydät yli 3 

miljoonaa sovellusta. Näiden joukossa on paljon eritasoisia pelejä helpoista 

seura- ja lautapeleistä monipuolisiin aivopähkinöihin. 

Yetitabletin koko muuttaa yksinpelinkin mukavaksi seurapeliksi, ja ristikkoa 

onkin kiva ratkoa porukalla. Pelaaminen harjoittaa monentyyppisiä taitoja ja 

tekee osallistumisesta mielekkäämpää

Pelillisyys on yhteydessä esimerkiksi parempaan suoriutumiseen työ-

muistitehtävissä. Epäonnistuminen harjoittaa kärsivällisyyttä. Peli palkitsee 

onnistumisesta! 

Hienomotoristen taitojen tukena

Hienomotoristen taitojen kehittymistä on tärkeä tukea esimerkiksi koulutyön 

ja arjen itsenäisen selviytymisen takia.

Yetitablet on myös lapsille motivoiva apuväline ja monipuolinen toiminta 

sovellusten parissa kehittää hienomotoriikkaa.

Motivointi on tärkeää kaikille lapsille ja erityisesti neuropsykiatrisen oirekirjon 

lapset hyötyvät tietotekniikasta tehtäviin motivoinnissa. Yetitabletilla kynäily-

toimintoja voi harjoittaa jopa oikeaa kynää käyttäen. 

Aivojumppaa ja muistikuntoutusta

Muistisovellusten motivoivat ja monipuoliset sisällöt tehostavat toimintaan 

sitoutumista. Kattava muistisovellusvalikoima pitää sisällään useita aivo- ja 

varsinkin muistitoimintoja harjoittavia sovelluksia, kuten tavallisia muistipele-

jä kuvilla tai numeroille.

Osa sovelluksista mittaa suoriutumista, joten niiden avulla voit seurata 

kehitystä. Voit rakentaa muistelumatkan esimerkiksi käyttäen apuna elävien 

arkistojen kuvamateriaalia tai Google Street View -sovellusta.
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Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa

Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi

www.haltija.fi

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

YETI-TABLET

Aistikokemukset vaikuttavat merkittävästi tun-
teisiin ja vireyteen!

Yetitabletilla pääset käsiksi kattaviin, jatkuvasti päivittyviin ja aisteja 

stimuloiviin materiaaleihin, joiden avulla voi luoda perustan aisti-

huoneen visuaaliselle ja auditiiviselle ympäristölle.

Kuuntele rauhoittavia luonnonääniä ja rentoudu tai vaihtoehtoisesti 

käytä niitä jonkin muun toiminnan, kuten piirtämisen tai maalaami-

sen taustalla.

Kokeile visuaalisten, tasaisesti liikkuvien, aistitietoa jäsentävien 

massojen muokkausta sormiesi liikkeiden tahtiin. Tunnet välittömän 

vasteen, joka syntyy kosketuksesta esimerkiksi kukkien tai sydänten 

muodossa.


