
        

  
 

Communiceren en geluidsfragmenten 

beluisteren. 
Met dit draadloze, draagbare spraak, muziek en communicatiesysteem kunnen op zeer 

eenvoudige wijze woorden, zinnen, muziek en geluidsfragmenten gekozen en afgespeeld 

worden. Het systeem is ontworpen om, zonder te hoeven zien, op een eenvoudige manier 

spraak- muziek- en geluidsfragmenten op te vragen.  

Voor wie? 

Dit systeem is speciaal ontwikkeld voor meervoudig complex gehandicapten . 

De volgende kenmerken bepalen in grote mate de keuze voor  de 

GoMusic&Voice: 

 

- Beperkte bewegingsmogelijkheid: 
De zeer eenvoudige, slagvaste afstandbediening en het ontbreken van 

draden, maakt het systeem uitermate geschikt voor mensen die bestaande 

apparatuur niet kunnen bedienen. 

De afstandbediening wordt naar wens uitgerust met één of 

meerdere grote (lift) knoppen.  

 

- Verminderde visus: 
Alle functies en menu’s worden auditief ondersteund.  

Een scherm is aanwezig voor ondersteuning van de begeleiders 

in het oefentraject. 

De afstandbediening is niet richtingsgevoelig. 

Tot op een afstand van 5 meter kan worden gewerkt zonder te 

hoeven richten. Hierdoor is het systeem ideaal voor blinden en 

slechtzienden. 

 

- Eenvoudige bediening: 
Het systeem werkt volgens het principe van voorlezen en kan hierdoor 

zelfs gebruikt worden door kleine kinderen en geestelijk gehandicapten. 

Hoe werkt het? 

Bij elke druk op de knop wordt naar een volgend menu item doorgestapt. 

De keuze wordt via de luidsprekers weergegeven. Met een volgende druk 

kan het fragment worden gekozen of stapt men weer door. 

Hoeveel knoppen de afstandbediening gaat krijgen wordt vooraf in 

overleg bepaald en is afhankelijk van de capaciteiten van de gebruiker. 

Spraak generator 

De ingebouwde spraakgenerator zorgt voor het weergeven van de 

menukeuzes. Verschillende stemsoorten kunnen worden gebruikt. 

Meerdere talen worden ondersteund. 

3x Draadloos 

  Dit systeem kan volledig draadloos functioneren door: 

- de draadloze afstandbediening  

- een radioverbinding voor geluidsweergave via uw HiFi 

installatie. 

- een netwerk verbinding voor het programmeren en 

onderhouden van de menu’s  vanaf uw eigen PC. 

Uniek 

Iedereen is uniek. Wanneer dit systeem aan uw eisen aangepast moet 

worden dan is dat mogelijk. Optimaal gebruik van de beschikbare 

functies staat voorop. De GoMusic&Voice communicator wordt 

standaard geleverd in een draagbare koffer.  

Vraag naar de mogelijkheden. 

 

 

 

 

 En nu? 
  Laat u adviseren. Voor meer informatie: 
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