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BUITIES IR APSITARNAVIMO PRIEMONöS
Colorino
Tai spalvų ir šviesos šaltinių atpažinimo priemon÷ neregiams
bei neregiams, kurie papildomai turi klausos sutrikimų.
Colorino atpažįsta daugiau nei 150 įvairių spalvų tonų ir apie
juos vartotojui praneša garsu lietuvių kalba. Neregys
savarankiškai gali sužinoti įvairių daiktų pvz., rūbų, spalvas, ir
lengvai suderinti d÷vimų drabužių spalvinius derinius.

Sherlock
Tai įvairių daiktų ženklinimo ir atpažinimo garsiniu būdu
priemon÷ neregiams.
Naudodamas Sherlock, neregys gali garsu paženklinti iki
2000 reikalingų daiktų ir v÷liau juos lengvai atpažinti.

Ray
Tai elektronin÷ įsp÷jimo apie netoli esančias kliūtis priemon÷
neregiams. Ray yra nedidel÷, į delną telpanti mobilumo ir
orientacijos priemon÷, padedanti neregiui saugiai jud÷ti
atvirose erdv÷se bei pastatų viduje. Ray skleidžia ultragarso
bangas, kurios pasiekia aplinkoje esančias kliūtis ir apie jas
neregiui praneša garsiniais arba vibracijos signalais.

i.d. mate OMNI
Tai kalbantis nešiojamas brūkšninių kodų skaitytuvas ir
duomenų kaupiklis neregiams. Naudodamas i.d. mate OMNI,
neregys savarankiškai gali atpažinti bet kurį, brūkšninį kodą
turintį, produktą ir sužinoti apie jį papildomos informacijos.
Kalbos sintezatoriaus arba pačio vartotojo įrašytu balsu
pateikiama informacija apie tūkstančius produktų, esančių
i.d. mate OMNI duomenų baz÷je. Brūkšninio kodo
neturinčius produktus galima paženklinti papildomais
brūkšniniais kodais ir jiems savo balsu suteikti reikiamą
informaciją. Taip neregys lengvai gali rasti ir atpažinti rūbus,
vaistų ir maisto pakuotes ir t.t.
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SweetHeart
Tai kalbantis kraujospūdžio ir pulso matuoklis neregiams ir
silpnaregiams su laikrodžio ir kalendoriaus funkcijomis.
SweetHeart matuoklis leidžia neregiui ir silpnaregiui
savarankiškai sužinoti savo kraujospūdį ir pulsą. Matuoklis
balsu praneša matavimo rezultatus lietuvių kalba ir parodo
juos kontrastingais dideliais skaitmenimis dideliame ekrane.
Atmintyje saugomi paskutiniai 300 matavimo rezultatai su
matavimo laiku ir data. SweetHeart galima naudoti kaip
kalbantį laikrodį ir kalendorių.

TapeQueen
Tai įvairių daiktų ženklinimo brailio raštu priemon÷
neregiams. Naudojant specialią brailio lentelę su lipnios
etikečių juostos ritin÷liu, neregys lengvai gali pasigaminti
lipnias etiketes ir jomis paženklinti įvairius daiktus.
Plastikin÷je juostel÷je sparneliu įspausti brailio ar kiti
taktiliniai ženklai patogūs skaityti ir yra ilgaamžiai.
Paženklinęs vaistų ir maisto pakuotes, buteliukus,
kompaktines plokšteles, ant skalbykl÷s, mikrobangų
krosnel÷s ir kitų prietaisų esančius mygtukus, neregys v÷liau
juos gali savarankiškai atpažinti.

VoxTape
Tai kalbanti matavimo juosta (rulet÷) neregiams, skirta
objektų ilgio, pločio ar aukščio matavimui.
VoxTape matavimo juosta (rulet÷) praneša matavimo
rezultatus lietuvių kalba. Neregys savarankiškai gali išmatuoti
įvairių daiktų, pvz. langų, durų ir kitų objektų tikslų ilgį, plotį ar
aukštį milimetrų tikslumu.

DoubleCheck
Kalbantis mokslinis skaičiuotuvas akliesiems ir
silpnaregiams. Lietuviškai kalbančiu moksliniu skaičiuotuvu
galima atlikti ne tik pagrindinius aritmetinius veiksmus, bet ir
apskaičiuoti procentus, pakelti laipsniu, ištraukti kvadratinę
šaknį bei kitus sud÷tingus veiksmus. Galima naudoti kaip
kalbantį laikrodį ir kalendorių, yra žadintuvo funkcija.
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Kalbančios virtuv÷s svarstykl÷s
Lietuviškai kalbančios virtuv÷s svarstykl÷s neregiams ir
silpnaregiams.
Lengvai valdomos, kalbančios elektronin÷s virtuv÷s
svarstykl÷s leidžia neregiui ir silpnaregiui savarankiškai
sužinoti tikslų maisto ir kitų produktų svorį 2 g tikslumu.
Sv÷rimo ribos: nuo 0 gr iki 5 kg.

Kalbančios kūno mas÷s svarstykl÷s
Lietuviškai kalbančios kūno mas÷s svarstykl÷s neregiams ir
silpnaregiams
Lengvai valdomos, kalbančios elektronin÷s kūno mas÷s
svarstykl÷s leidžia neregiui ir silpnaregiui savarankiškai
sužinoti tikslų kūno svorį 100 g tikslumu. sv÷rimo ribos nuo 5
iki 150 kg.

Kojinių rūšiavimo priemon÷ Au pair
Tai priemon÷ neregiams ir silpnaregiams, skirta patogiam
vienodos spalvos arba paskirties kojinių rūšiavimui.
Au pair – tai maži plastikiniai skrituliukai, atsparūs vandeniui
ir aukštai temperatūrai. Jie turi įpjovas (dantukus), per kurias
perveriamos tos pačios spalvos ar paskirties kojin÷s ar jų
poros. Surūšiuotos ir suvertos d÷v÷tos kojin÷s gali būti
skalbiamos skalbykl÷je, džiovinamos ant skalbinių virv÷s ar
skalbinių džiovykl÷je, o v÷liau sudedamos į kojinių stalčių.
Viso šio proceso metu kojin÷s išlieka surūšiuotos pagal
spalvą ir paskirtį. Naudojant Au pair, Jūsų stalčiuje visada
bus tvarka!
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BRAILIO RAŠTO PRIEMONöS
PAC Mate Omni
Tai nešiojamas kompiuteris neregiams, skirtas įvesti ir
skaityti informaciją brailio raštu.
PAC Mate Omni turi brailio rašto ekraną, ekrano
skaitymo programą JAWS for Windows Mobile ir kalbos
sintezatorių. Dirbant su šiuo nešiojamu kompiuteriu, Visa
informacija vartotojui perduodama ir brailio raštu, ir
balsu. Neregys gali savarankiškai dirbti biuro,
elektroninio pašto bei įvairiomis kitomis kompiuterin÷mis
programomis, naršyti internetą. Taip pat yra diktofono
funkcija. PAC Mate Omni neregiams yra puiki
komunikacijos, mokymosi, darbo, asmeninių reikalų
tvarkymo ir laisvalaikio priemon÷.

EasyLink12
Tai kišenin÷ elektronin÷ priemon÷ neregiams su Brailio
ekranu ir Brailio klaviatūra, skirta įvesti ir skaityti
informaciją mobiliajame telefone ar kompiuteryje brailio
raštu.
EasyLink12 yra maža, lengva priemon÷, turinti 6 brailio
klavišų klaviatūrą ir 12 ženklų brailio ekraną. Su
EasyLink12 galima visiškai valdyti mobilų telefoną ar
kompiuterį – rašyti ir skaityti brailio raštu elektroninį
paštą, SMS, redaguoti užrašus, tvarkyti adresų knygelę,
naršyti internetą ir kt. Tai patogi mobili priemon÷, telpanti
kiekvieno neregio kišen÷je.

Focus 40/80
Tai nešiojama elektronin÷ priemon÷ neregiams su Brailio
ekranu ir Brailio klaviatūra, skirta įvesti ir skaityti
informaciją kompiuteryje brailio raštu. Informacijos
įvedimui Focus 40/80 turi klaviatūrą su įprastais brailio
klavišais, kaip ir mechanin÷s brailio rašto mašin÷l÷s.
Informacijai skaityti yra specialus 40/80 ženklų brailio
rašto ekranas (brailio eilut÷), kuriame pateikiama visa
informacija apie vartotojo darbo kompiuteriu būseną
brailio raštu. Sujungus Focus 40/80 su kompiuteriu
belaidžiu Bluetooth ryšiu, galima rašyti, skaityti bei
redaguoti failus, brailio raštu skaityti elektronines knygas,
programuoti, naudotis spausdintuvu, naršyti internetą
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DIDINIMO PRIEMONöS
Onyx Flexible-arm PC Edition
Tai nešiojama, jungiama prie kompiuterio elektronin÷
vaizdo didinimo priemon÷ silpnaregiams. Onyx Flexiblearm PC Edition, prijungta prie nešiojamo kompiuterio,
leidžia didinti vaizdą iki 75 kartų, keisti kontrastą, teksto ir
fono spalvų derinius. Lengvai keisdamas tolimo, artimo ir
dokumento vaizdavimo režimus, silpnaregis vienu metu
gali dirbti su vaizdo kameros didinamu ir kompiuterio
monitoriuje rodomu padidintu vaizdu. Tai nepakeičiama
vaizdo didinimo priemon÷ dirbant kompiuteriu, rašant
ranka, skaitant iš knygos, sąsiuvinio ar nuo klas÷s
lentos.

Rejoin
Tai kišenin÷ elektronin÷ vaizdo didinimo priemon÷
silpnaregiams, užtikrinanti galimybę šiems žmon÷ms
savarankiškai skaityti ir rašyti.
Rejoin skirta vaizdo, esančio 1 - 5 cm atstumu, didinimui
ir informacijos skaitymui. Vaizdas padidinamas iki 32
kartų, informacija rodoma 3.6 colių įstrižain÷s ekrane
pozityvo arba negatyvo formatu bei kitais įvairių spalvų
deriniais. Nedidel÷, telpanti kišen÷je, Rejoin bet kuriuo
metu pad÷s perskaityti informaciją ant prekių pakuočių,
knygų, smulkiu šriftu parašytas vaistų vartojimo
instrukcijas, vizitinių kortelių informaciją, visuomeninio
transporto stotel÷se esančius tvarkaraščius, atpažinti
pinigus.

Sapphire
Tai nešiojama elektronin÷ vaizdo didinimo priemon÷
silpnaregiams, užtikrinanti galimybę šiems žmon÷ms
savarankiškai skaityti ir rašyti. Naudodami Sapphire,
silpnaregiai gali padidinti vaizdą nuo 3.4 iki 16 kartų ir
matyti jį ryškiame, kontrastingame 7 colių įstrižain÷s
ekrane. 23 skirtingi spalvų deriniai, ypač paprastas
didinimo valdymas silpnaregiams sudaro puikias sąlygas
skaityti smulkiu šriftu parašytą informaciją knygose,
užrašuose, meniu, žem÷lapiuose, kvituose, vaistų
pakuot÷se ir pan., patogu naudoti ir rašant tekstą pildant formas bei kitus dokumentus.
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Programos kompiuteriams ir mobiliesiems telefonams
MAGic
Tai ekrano didinimo programa silpnaregiams,
užtikrinanti galimybę šiems žmon÷ms savarankiškai
naudotis kompiuteriu. Naudojant MAGic programą,
išdidinama visa kompiuterio ekrane pateikiama
informacija arba pasirinkta jos dalis. Padidinamas ne
tik šriftas, bet ir viskas, kas patenka į didinamą plotą:
šriftas, meniu juosta, mygtukai, piktogramos ir t.t.
Galima keisti Windows aplinkos spalvų konfigūraciją,
žymeklių formą, spalvą bei atlikti kitus vizualinius
nustatymus. Veikia atliekant bet kurį veiksmą Windows
aplinkoje – atveriant pradinį meniu, dirbant MS Word
programoje ar internete.

JAWS for Windows
Tai ekrano skaitymo programa neregiams, užtikrinanti
galimybę šiems žmon÷ms savarankiškai dirbti
kompiuteriu.
JAWS for Windows programą naudojant kartu su
kalbos sintezatoriumi, visa kompiuterio ekrane esanti
informacija vartotojui perduodama balsu. Neregys gali
savarankiškai dirbti biuro, elektroninio pašto bei
įvairiomis kitomis kompiuterin÷mis programomis,
naršyti internetą. Įdiegus į kompiuterį JAWS for
Windows programą, neregiams jis tampa
nepakeičiama komunikacijos, mokymosi, darbo,
asmeninių reikalų tvarkymo ir laisvalaikio priemon÷.

WinTalker Voice su dviem balsais
Gintaras ir Aistis2
Tai lietuvių kalbos sintezavimo programa, skirta
neregių darbui kompiuteriu su ekrano skaitymo
programa JAWS for Windows. Lietuvių kalbos
sintezatorių WinTalker Voice naudojant kartu su
ekrano skaitymo programa JAWS for Windows, visa
kompiuterio ekrane esanti informacija vartotojui
perduodama garsu lietuvių kalba. Darbui kompiuteriu
neregiai gali pasirinkti vieną iš balsų - Gintaras ar
Aistis2. WinTalker Voice programą patogu naudoti
dirbant su lietuvių kalba parašytais tekstais bei
programomis.
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Mobile Speak
Tai ekrano skaitymo programa neregiams, užtikrinanti
galimybę šiems žmon÷ms savarankiškai naudotis
mobiliuoju telefonu. Naudojantis šia programa, visa
mobiliojo telefono ekrane pateikiama informacija
vartotojui perduodama balsu lietuvių kalba. Neregys
gali savarankiškai sužinoti ne tik praleistus, priimtus
skambučius, rinktus numerius, bet ir baterijos įkrovimo
lygį, perskaityti ar parašyti SMS, naudotis adresų
knyga, užrašų knygele, diktofonu, skaičiuokle, muzikos
grotuvu garsin÷ms knygoms skaityti bei kitomis
telefono funkcijomis. Telefonas su įdiegta Mobile
Speak neregiui yra aukščiausio savarankiškumo lygio
įrankis.

Mobile Magnifier
Tai ekrano didinimo programa silpnaregiams,
užtikrinanti galimybę šiems žmon÷ms savarankiškai
naudotis mobiliuoju telefonu. Naudojant Mobile
Magnifier programą, išdidinama visa mobiliojo telefono
ekrane pateikiama informacija arba pasirinkta jos dalis.
Padidinamas ne tik šriftas, bet ir viskas, kas patenka į
didinamą plotą: šriftas, meniu juosta, mygtukai,
piktogramos ir t.t. Galima keisti ekrano spalvų
konfigūraciją, žymeklių formą, spalvą bei atlikti kitus
vizualinius nustatymus. Veikia atliekant bet kurį
veiksmą mobiliuoju telefonu – atveriant pradinį meniu,
rašant pranešimus ar naršant internete.
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