
Puheohjattava matkapuhelinavustaja
DialoQ Mobile on matkapuhelimeen asennettava 
sovellus, joka mahdollistaa puhelimen käytön pelkällä 
puheella. Sovellus on suunniteltu erityisesti henkilöille, 
joilla on fyysisiä rajoitteita käyttää puhelimen
näppäimistöä: käsien toimintakyky saattaa olla heikko
tai sitä ei ole lainkaan.

Ohjelma asennetaan Android-älypuhelimeen, minkä 
jälkeen puhelinta voidaan ohjata helpoilla 
puhekomennoilla. DialoQ Mobile perustuu 
suomenkieliseen puhetunnistukseen, eikä sen käyttö vaadi 
puhekomentojen erillistä opettamista laitteelle. DialoQ on 
Suomessa kehitetty apuvälineratkaisu.

Ominaisuudet
DialoQ Mobilella on puhekomennoin mahdollista mm. 
soittaa ja vastaanottaa puheluita sekä videopuheluita, 
lähettää ja lukea tekstiviestejä sekä saada tietoa 
puhelimen tilasta, kuten akun varaustasosta. Sovellus 
helpottaa puhelimen käyttöä monin tavoin: sovelluksen
käyttöliittymä on selkeä ja puhekomennot 
yksinkertaisia. Lisäksi puhelimeen puhesynteesi 
avustaa sovelluksen käytössä. 
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Versiot
Sovelluksesta on saatavilla kolme eri 
versiota: Mobile, Home ja Vision.

DialoQ Vision on suunniteltu näkövam-
maisten puhelimen käytön apu-
välineeksi ja se sisältää useita erilaisia 
näkövammaisille tarkoitettuja ominai-
suuksia. 

DialoQ Home-sovellus syrjäyttää 
Androidin aloitusruudun, jotta 
sovellusta ei pystyisi sulkemaan 
vahingossa.

DialoQ Mobile
Suunniteltu erityisesti henkilöille, joilla on 
fyysisiä rajoitteita käyttää tavallisia puhelimia.

DialoQ Vision
Näkövammaisten käyttöön suunniteltu sovellus, 
jossa useita erityisominaisuuksia.

DialoQ Home
Puhelimen aloitusruudun syrjäyttävä sovellus, 
kun DialoQ:n halutaan pysyvän aina päällä.
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Esimerkki ”Soitto Äidille”:
Käynnistä sovellus ja varmista että 
ympäristö on hiljainen. Sano herätesana 
”Kuule”. Kun sovellus tunnistaa herätesanan 
kuulet äänimerkin sekä näyttö muuttuu 
komennon 
kuuntelutilaan.

Anna nyt puhekomento ”Soita Äiti” (oletuk-
sena esimerkissä on että puhelinluettelossa 
löytyy nimi ”äiti”, vaihtoehtoisesti voidaan 
käyttää jotain toista puhelinluettelosta 
löytyvää nimeä).

Mikäli sovellus tunnistaa puhekomennon 
näytölle tulee tunnistettu komento ja dialogi, 
johon odotetaan käyttäjän varmennusta. 
Dialogiin voidaan vastata ”Kyllä” mikäli 
halutaan muodostaa puhelu tai vaihtoehtois-
esti ”Ei” tai ”Peruuta” mikäli haluat peruuttaa 
soiton. 

Tekstiviestit
> Tekstiviestipohjien käyttö ja viestin 
sanelu vastaanottajalle
> Tekstiviestien kuuntelu, selaus ja luke-
minen ruudulta

Puheluominaisuudet
> Soittajan tietojen ääneen lukeminen
> Puhelun katkaisu äänikomennolla, 
ruutua koskettamalla tai 
bluetooth-painiketta painamalla
> Selkeä puhelunäkymä
> Automaattinen vastausominaisuus 
> Soitto puhelinluettelon kontakteille tai 
saneltavaan numeroon

Jälleenmyyjä Suomessa:  Kehittäjä:
Kajo Apuvälineet Oy   Code-Q Oy
www.kajo.fi    www.code-q.fi 

Lisätietoja tuotteesta:
www.kajo.fi 
info@kajo.fi.  

Puheentunnistus
> Tunnistus säädettävissä sopeutumaan 
erilaisiin äänenkorkeuksiin, 
äänenvoimakkuuksiin ja myös 
epäselvään puheeseen
> Sopeutuu myös meluisaan 
ympäristöön

Muut toiminnot
> Lukee ääneen kellonajan, päivämäärän 
ja esimerkiksi akun varauksen tason
> Yhteensopiva Housemate- 
ympäristönhallintalähettimen kanssa
> Internet-pohjaisten palveluiden, kuten 
sijaintitietojen ääneen lukeminen


