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Navigation – Undgåelse af forhindringer - Orientering 
I-Cane Mobilo er et hjælpemiddel, der i høj grad forbedrer funktionerne i den traditionelle hvide 
stok. Mobilo® fungerer i kombination med en I-Phone. I-Cane har designet I-Cane Go App til dette. 
Funktioner som navigation, undgåelse af forhindringer og orientering bidrager til forbedret mobilitet 
og kan føre til øget social deltagelse. 
 
Unik taktil knap. 
Den unikke og patenterede taktile knap giver brugeren relevante oplysninger om den retning, der 
skal følges, og om forhindringer i nærheden af brugeren. Tommel- eller pegefinger placeres på 
taktilknappen, der sender signaler til brugeren ved bevægelse.  Dermed kan navigation foregå uden 
belastning af hørelsen. Brugeren kan derfor navigere sikkert med fuld fokus på trafikken. 
 

      
 
Påvisning af forhindringer 
Takket være den avancerede sensor registrerer I-Cane Mobilo® forhindringer i bevægelsesretningen, 
der potentielt kan forårsage skade på hoved og overkrop. Så snart en hindring er opdaget, følger en 
direkte advarsel gennem et tydeligt lydsignal og et pres på tommel- eller pegefinger af taktilknappen. 
 
Orientering 
Ved tryk på knappen "hvor er jeg", angives brugerens position ved placering, gade og husnummer. 
Ved at trykke på denne knap i tre sekunder, sendes positionen via SMS til et forudindstillet 
telefonnummer. 
 
Comfy Wheel® 
I-Cane udviklede "Comfy Wheel®" til en behagelig brug af I-Cane Mobilo®."Comfy Wheel®" giver 
brugeren optimal kontakt med underlaget. Ergonomisk er håndleddet lettet så meget som muligt. 
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Tilgængelighed 
I-Cane Mobilo® kan bestilles ved at udfylde og sende ordreseddel på www.i-cane.nl. 
Ordreformularen kan også rekvireres ved at sende til info@i-cane.nl Du kan også kontakte os på 
telefon: Tlf. * 31 46 85 093 85  
I-Cane Mobilo® koster € 1799, -. Komplet med foldestang og Comfy Wheel®.  
 
Om I-Cane 
I-Cane er en Hollandsk velgørenhedsorganisation, og er ANBI-certificeret. I-cane udvikler avancerede 
mobilitetshjælpemidler til blinde og svagtseende. Fokus er rettet mod at forbedre mobilitet og øge 
uafhængighed. I-cane Mobilo er blevet til gennem målrettet kontakt med brugere. De nødvendige 
økonomiske ressourcer er doneret af sponsorer. I-Cane Social Technology blev etableret til 
produktion, salg og service af I-Cane Mobilo. I-Cane Social Technology er 100% frivilligt drevet, 
ligesom I-Cane organisationen. I-Cane kombinerer de nuværende tekniske muligheder med 
mobilitetsbehov hos blinde og svagtseende. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Karakteristik for I-Cane Mobilo® 
 

 Navigation 

 Undgåelse af forhindringer 

 Orientering 

 Unik taktil knap giver brugeren information om den retning og rute, der 
skal følges. Den taktile knap advarer også om forhindringer. 

 Sammenfoldelig hvid stok 

 Kortere håndtag med mindre batteri 

 Indbygget aktiv GPS / Glonass-antenne med Bluetoothforbindelse til I-
Phone 

 Leveres standard med det unikke Comfy Wheel® for optimal kontakt 
med underlaget 

 Drejemekanismen er integreret i håndtaget 

 Lysdioder angiver opladning og om I-cane er tændt 
 Micro USB oplader med magnetisk tilslutning

 

Kontakt: 
I-Cane  
Poststraat 8 
6135 KR Sittard 
T: *31 46 85 093 85 
E:  info@i-cane.nl 
I:   www.i-cane.nl 
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