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UAFHÆNGIG AF MOBILITET FOR BLINDENOG DÅRLIGE 

SIGTIGHEDER   



Navigation - Hindring af hindringer - Orientering 
I-Cane Mobilo er et værktøj, 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. 
Kendetegn som navigation, forhindring af hindringer og orientering bidrager til forbedret mobilitet 
og vil føre til øget social deltagelse. 
 
Unik følelsespil 
Den unikke og patenterede taktile pil giver brugeren relevante oplysninger om den retning, der skal 
følges, rute og forhindringer i retning af at gå under pegefingeren eller tommelfingeren. En yderligere 
fordel er, at hørelsen ikke er belastet. Vigtigt, fordi hørelsen forbliver fri for trafik og omgivende lyde. 
 

      
 
Påvisning af forhindringer i vandreruten 
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 taktilt signal på berøringspilen. 
 
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 gangbroen. Ergonomisk er håndleddet lettet så meget som muligt. 
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Tilgængelighed 
Den 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  
Den I-Cane Mobilo® koster € 1799, -. Komplet med foldestang og Comfy Wheel®.  
 
Om I-Cane 
Den I-Cane Foundation er en hollandsk velgørenhed og Anbi-certificeret. Grundlaget sigter mod at 
give blinde og synshandicappede med avancerede mobilitetshjælpemidler. Fokus er på at forbedre 
deres mobilitet og øge deres uafhængighed. I-Cane Foundation gjorde udviklingen af Mobilo muligt. 
Intensive kontakter med målgruppen var grundlaget for dette. De nødvendige økonomiske 
ressourcer blev doneret af sponsorer. I-Cane Social Technology blev etableret til produktion, salg og 
service af I-Cane Mobilo. I-Cane Social Technology er 100% socialt drevet, ligesom I-Cane Foundation. 
I-Cane kombinerer de nuværende tekniske muligheder med mobilitetsbehov hos blinde og 
synshandicappede. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Karakteristik af den nyeste version af I-Cane Mobilo® 
 
• Navigation 
• Hindring af hindringer 
• Orientering 
• Unik taktil pil giver brugeren taktil information om den retning og rute, der 
skal følges. Den taktile pil advarer også om forhindringer. 
• Sammenfoldelig hvid stok 
• Kortere håndtag med mindre batteri 
• Indbygget aktiv GPS / Glonass-antenne med blå tandforbindelse til I-Phone 
• Leveres standard med det unikke Comfy Wheel® for optimal kontakt med 
gangbroen 
• Drejemekanismen (tidligere fastgjort til Comfy Wheel®) er nu integreret i 
håndtaget 
• Opladningsindikatorlamperne er fuldt opladede og tændt 
• Micro USB oplader med magnetisk kobling  

 
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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