
Tap av synet endrer livet. Rett teknologi kan hjelpe deg til større 
uavhengighet, men hva om du føler utrygghet til systemet?

Skaff deg GuideConnect i dag:

Ring for en gjennomgang at dine behov: 22 69 61 00

www.YourDolphin.com/guideconnect

Ville det være fint å enkelt 
kunne:
● holde kontakten med familie og 

venner 

● ha økt selvstendighet og være i 
forkant med daglige oppgaver 

●	 finne	nye	hobbyer	og	
underholdning

GuideConnect tilbyr:

● Velg media – tilgjengelig på 
nettbrett,	PC	eller	på	din	TV

● Fleksibilitet	–	betjen	med	
berøringsskjerm,	tastatur	og	mus-
peker eller en taktil fjernkontroll

● Enkelhet – enkle menyer og 
sidehjelp

22 69 61 00
For mer informasjon:

Bruk PC 
problemfritt, 
med intuitive 

menyer, tale og 
forstørring

Bruk PC problemfritt, med 
intuitive menyer, tale og forstørring

Les og skriv 
epost, lytt til 

underholdning og 
søk opp på nettet

Prøv GuideConnects enkle 
løsninger for epost, Internet 
og underholdning. 

GuideConnect er tilgjengelig 
på flere enheter:

Betjen 
GuideConnect	på	
den måten som 
passer	deg	best:
●	Berøringsskjerm
●	Tastatur og mus
●	Taktilsk 
   fjernkontroll

●	Nettbrett
● Laptop

●	Stasjonær	PC
●	TV

GRATIS 30 dagers 
prøve

Last ned fra:

Vi	har	en	rekke	ulike	GuideConnect	“pakker”,	
inkludert	flere	ulike	skjermstørrelser.
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Hold kontakt med familie og venner

• Kom enkelt i gang, selv helt uten 
tidligere kjennskap til lignende 
løsninger.

• Lær de grunnleggende funksjonene med 
hjelp av våre steg for steg videoer.

Godt gjennomtenkt - utviklet 
av og for synshemmede

GuideConnect 
lærer du raskt

• Send enkelt meldinger og dokumenter med 
epost.

• Del	bilder	på	nettet	for	å	markere	
opplevelser	og	begivenheter.

• De lettfattelige menyene gjør oppkopling 
og kommunikasjon enkelt.

• GuideConnect	har	tydelige	og	enkle	
menyer,	som	er	intuitive	i	bruk	og	
enkelt å komme i gang med.

• Med	brukertilpasset	tale	og	forstørrelse,	
er	GuideConnect	egnet	for	alle	typer	
synshemning.

• Tilpass	utskrifter	til	ditt	behov,	som	skriftstørrelse,	
format, fremheving og kontraster.

• All tekst og menyer leses av en god syntetisk tale.

Bli underholdt og 
ha det morsomt!

• Lytt til radiostasjoner, lokale, 
nasjonale og internasjonale.

• Finn, velg og lytt til tusenvis 
av	lydbøker.

• Full tilgang til ferske nyheter.

• GuideConnect	hjelper	deg	å	håndtere	
oppgaver og sosiale aktiviteter.

• Det	blir	en	lek	å	finne	informasjon	og	
handle på nett.

• Slipp venting ved å selv kunne lese og 
svare på post.

Styr hverdagens oppgaver

• Det	finnes	god	hjelp	for	hver	meny-	
og dialogside.

• De	fleste	sider	kan	håndteres	med	
hjelp av kun 4 taster!

• Et vennlig medlem av 
supportteamet er også alltid 
tilgjengelig.

Hjelp og support på 
alle nivå
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