
Art. nr 1740100
Lightwriter SL50 är utformad att vara en komplett text-
till-tal-enhet för de som har svårt att kommunicera 
genom eget tal.

Med Lightwriter har du möjlighet att delta i sociala 
sammanhang både på jobbet och på fritiden, även om 
miljön är bullrig eller dåligt upplyst. De dubbla skärmarna 
har bra kontrast och anpassas efter ljusförhållandena. 

Lightwriter förmedlar ditt budskap på ett effektivt sätt. 
Den är enkel att använda tack vare användargränssnittet, 
den inbyggda ordprediktionen samt den väl utvecklade 
högtalaren.

En naturlig kommunikation
Lightwriter SL50



ENKEL OCH NATURLIG 
KOMMUNIKATION
Kommunikation är en naturlig del av livet och 
alla borde inkluderas. Med Lightwriter kom-
mer du enkelt igång med kommunikationen 
genom att trycka på valfri tangent. Skärmen 
som riktas mot samtalspartnern gör att du kan 
kommunicera naturligt även med ögonkon-
takt, gester och kroppsspråk.

KONSTRUERAD FÖR VARDAGSLIVET

Du kan koppla din Lightwriter till mobiltelefonen 
via Bluetooth och ringa till dina kontakter med 
hjälp av tangenterna på din Lightwriter. För dig 
som använder en Android-enhet kan du även 
skicka och ta emot SMS via Lightwriter.

Om du befinner dig i en bullrig miljö ser 
högtalaren till att du fortfarande kan bli hörd 
samtidigt som de båda skärmarna bekräftar 
vad du sa. 

Om du vistas utomhus är det inget problem 
då de justerbara skärmarna har tydliga kon-
traster och en belysning som anpassas efter 
ljusförhållandena.

ANPASSAS EFTER DINA ÖNSKEMÅL 

Användarmenyn är anpassningsbar, vilket gör 
det enkelt att använda den. Du kan välja att 
konfigurera menyn så att alla inställningar syns 
alternativt att du ser en begränsad meny som 
endast visar det du behöver se. Vidare kan 
du ändra storleken på texten samt skärmens 
ljusstyrka, du kan justera volymen och andra 
ljudinställningar. 

En omfattande ordlista är förinstallerad i din 
Lightwriter. Dess adaptiva teknik kommer att 
lära sig nya ord och förutsägelser när du skriver 
och den blir mer lyhörd med tiden, vilket gör 
det snabbare att hitta de ord du behöver. Du 
kan även ladda upp din egen ordlista, ta bort 
ord du inte vill använda samt ändra uttalet 
på orden. Du kan spela in din egen röst eller 
använda färdiga röster att använda.

Det finns tre medföljande fingerguider i olika 
storlekar som du använder om du har en 
begränsad fysisk rörlighet. Du kan också 
justera inställningarna för knappkänslighet på 
tangentbordet.

Om du behöver hjälp att skriva genom att 
använda en manöverkontakt, så kallad skan-
ning, så finns tekniken klar att användas i din 
Lightwriter. Du kan också använda en kombi-
nation av skanning och tangentbordstryck om 
dina förutsättningar förändras med tiden. 

LÄTT ATT TA MED SIG

Lightwriter är en lätt, bärbar och robust text-
till-tal-enhet. Du kan ta med dig den överallt 
då den är konstruerad för att motstå stötar i 
vardagen. Dess batteri har en snabb uppladd-
ningstid och en lång användningstid vilket gör 
att du kan nyttja den hela dagen.
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LIGHTWRITER SL50 LEVERERAS MED:

Lightwriter SL50
Tre olika fingerguide
Användarväska
Laddare
Verktygskit
USB minne 
Ethernetkabel  
Bruksanvisning och snabbguide

TEKNISK INFORMATION:

Storlek i mm: 240 x 140 x 55
Vikt:  740 g
Talsyntes:  Acapela HQ
Batteri:  Uppladdningsbara Lithium-IonVe
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