
Ny teknologi - nye 
muligheder…

Invacare®  iPortal2™



iPortalTM

Egenskaber

Med iPortal åbner der sig en helt ny verden for el-kørestolsbrugere med nedsat 
eller ingen håndfunktion.  
iPortal gør det muligt at styre iPhone, iPad og iPod Touch ved hjælp af den 
elektriske kørestols joystickstyring eller med hovedstyring. Dette betyder, at 
brugeren nu kan anvende sit joystick til at ringe op, modtage opkald, SMS’e, 
e-maile, høre og læse bøger, anvende  talemaskinefunktioner og meget, meget 
mere. 
Med iPortal får langt flere el-kørestolsbrugere mulighed for at være i kontakt med 
omverdenen, hvor som helst og når som helst.

At flytte grænser

iPortal er udviklet med udgangspunkt i el-kørestolsbrugerens 
menneskelige behov. iPortal giver mulighed for større frihed, 
sikkerhed og selvværd. Udviklingen af nye apps går stærkt, 
og flere kommer til dag for dag. iPortal giver mulighed for at 
flytte grænser og det er så op til brugeren at bestemme, hvor 
langt de skal flyttes.

Uanede muligheder

iPortal giver mulighed for:
• telefonopkald
• SMS/MMS
• e-mail
• skrive noter
• apps fx talebeskeder
• styre eksterne enheder fx TV & Radio
• surfe på Internettet 
• afspille musik, læse e-bøger og meget mere...

Frihed og uafhængighed

iPortal giver fuld kontrol over din Apple iPhone, iPad og Ipod Touch. Med iPortal kan du telefonere, sende SMS, e-maile, spille 
musik, høre eller læse bøger, surfe på Internettet, se nyheder, vejret eller reklamer, holde kontakt med vennerne og meget 
mere. 

Der er uanede muligheder for via Internettet at hente forskellige former for apps til almen brug og apps målrettet specielt til 
handikappede brugere fx. Text to speech, handikapparkering og omgivelseskontrol.



Egenskaber

Mulighed for omgivelseskontrol

Det giver frihed selv at kunne skifte kanal på tv'et, på radioen eller skrue op og ned for lydstyrken. Det er muligt at hente 
apps til din iDevice på Internettet til at kontrollere ex. døre, lys, tv, hifi, vinduer, gardiner og aircondition. 

Bemærk at iDevice kommunikerer via Bluetooth® (lyd) og for at kunne kommunikere med infrarød enheder (lys) som tv og hifi 
typisk anvender, skal der monteres en eller anden form for konverter mellem de 2 enheder.

iPortal kan kombineres med en Invacare løsning til omgivelseskontrol til kontrol af ex. tv, hifi og lys.

Bluetooth® 

iPortal og iDevice kommunikerer trådløst via Bluetooth®. 
iPortal er forsynet med 2 stk. USB udgange, der gør det 
muligt at lade din iDevice samt yderligere en enhed. 

Monteringen bestemmes af type af iDevice og efter 
brugerens ønsker og behov.

Sædeindstillinger

I SEATING-mode vises 
med blink og fremhævning 
hvilken el-funktion, der 
ændres på.

Instrumentbord

I DRIVE-mode vises 
køreprofil, hastighed og 
kompasretning (når disse 
funktioner er understøttet af 
iDevice).
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Kompatibilitet

El-kørestolens styresystem

iPortal kan monteres på de fleste Invacare el-kørestole. iPortal kan monteres på el-kørestole med styresystemerne Dynamic 
Controls DX og DX2, der begge er modulopbyggede systemer, der er lette at arbejde med. Alternative styreformer og 
løsninger foretages let med standard komponenter fra det store program. DX2 har mange muligheder for individuel 
tilpasning af køre-, el- og sædefunktioner, samt tilslutning af tilbehør og ekstraudstyr. Hvad angår iDevice fungerer iPortal 
sammen med iPhone 3GS og nyere, iPod Touch 4 og nyere og med iPad. 

Mini og eksterne 
joystick

Der er mulighed for at 
kontrollere iPortal med 
forskellige former for 
eksterne joystick.

Fodstyring

Der er mulighed for at 
kontrollere iPortal med 
fodstyring.

Hovedstyring

Der er mulighed for at 
kontrollere iPortal med 
hovedstyring.

Alternative styreformer


