
Lightwriter er et hjelpemiddel for deg som kan lese og 
skrive, men som har problemer med å kommunisere ved 
tale. Med Lightwriter blir din stemme hørt, og du kan  
enkelt delta i sosiale aktiviteter på jobb og i fritiden. Også i 
lokaler med mye støy, utendørs i sollys eller i dårlig opplyste 
omgivelser

Apparatet har to skjermer, så du og din kommunikasjons- 
partner kan lese teksten samtidig som dere har en naturlig 
dialog ansikt til ansikt, i tillegg til engasjement ved gester og 
kroppsspråk.

For et sosialt liv 
Lightwriter® serien



VÆR AKTIV I HVERDAGEN

Ønsker du å være mer aktiv i livet ditt? Vil du 
være sammen med venner og kommunisere med 
dem uansett hvilket miljø du befinner deg i? Med 
Lightwriter kan du kommunisere med tekst og 
tale, også på steder med høyt lydnivå eller dårlige 
lysforhold.

HOLD KONTAKTEN MED  
VENNER OG FAMILIE

Å holde kontakten med venner og familie er viktig for 
alle mennesker. Setter du inn et SIM-kort kan 
du ringe og motta samtaler og sende tekst- 
meldinger til venner og familie. Kontaktene dine lag-
rer du i telefonboken. Du kan lagre back-up av ditt 
personlige ordforråd på USB-minnepenn eller PC.   
 

Lightwriter er et kommunikasjonshjelpemiddel der du bare trykker på  
On–knappen, begynner å skrive, og du er i gang. Ordprediksjon gjør at du 
kan skrive mer effektivt. Lightwriter kan brukes både til nærkommunikasjon og 
til fjernkommunikasjon via SMS og telefon.



"Jeg liker at jeg kan snakke med mange  
forskjellige folk når jeg er ute"

HA DEN MED OVERALT

Lightwriter er liten og bærbar, og den leveres med 
bæreveske, så du kan ha den med overalt. Den er 
robust og tåler støt og slag om uhellet skulle være ute. 
Du kan også komplettere med et plastovertrekk som 
beskytter tastaturet mot fukt (selges separat). 
 
Når du er på reise kan du endre Lightwriter sin tale til 
engelsk, du vil også kunne ha engelsk ordprediksjon slik 
at du også på engelsk kan skrive mer effektivt. God 
batterikapasitet gjør at du kan bruke Lightwriter så 
mye du vil hele dagen, såfremt du lader om natten.

ENKEL I BRUK

Lightwriter er svært enkel i bruk, trykk på en knapp 
og du er i gang. Den har en brukervennlig meny og 
utmerket lydkvalitet med hjelp av tekst-til-tale teknikk 
(Acapela). 

På Lightwriter kan du regulere trykkfølsomhet på 
tastene og den levereres med fingerguider, slik at 
det blir enklere å plassere fingrene riktig og unngå 
feilskriving. Dette er til god hjelp hvis du har dårlig 
finmotorikk.

FUNKSJONER SOM FORENKLER DIN HVERDAG

Lightwriter har også andre funksjoner som forenkler hver-
dagen, du kan for eksempel legge inn en alarm som 
minner deg på viktige hendelser. Du kan også bruke 
Lightwriter som fjernkontroll til for eksempel TV'n og 
andre ting i dine omgivelser. I notatboken lagrer du 
viktige SMS og annet.

DET BLIR LETT Å OMMUNISERE

Lightwriter har to skjermer, så du og din samtale-
partner kan lese teksten samtidig. Skjermene er 
designet for å være lettleste også utendørs og i 
sollys. Høyttaleren har veldig god lydkvalitet og 
vender ut mot dem du snakker med, for best mulig 
kommunikasjon. 

Lightwriter lærer seg hvilke ord du vanligvis bruker, 
og forutser på den måten hva du har tenkt å skrive og 
foreslår ulike alternativer. I tillegg til å skrive tekst, 
er det mulig å forhåndslagre ord og setninger for 
enda raskere kommunikasjon.
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ARTIKKELNUMMER  ART NR. HMS NR.
Lightwriter SL40 Connect 123140 175386

LIGHTWRITER LEVERES MED
Tre ulike fingerguider, Bæreveske, Lader,  
Verktøysett, Bruksanvisning og guide, USB- 
minnepenn. 

TILBEHØR  ART NR. HMS NR.
Festeplate for rullestol  
og bordstativ   101313 195826
Daessy Bordstativ   101311 161224
Bærestropper    101315 170652
Daessy Rullestolfeste  101318  195822 
Bæreveske   101332 27329
Billader  101314 213911
Fuktbeskyttelse  101340 196762

VIL DU VITE MER?

Det finns flere funksjoner i Lightwriter enn de som er 
beskrevet i denne brosjyren. Les mer i våre bruksan-
visninger og vårt ”kom-i-gang” hefte som du finner på 
vår hjemmeside eller kontakt en av våre konsulenter 
for mer informasjon eller en demonstrasjon.

ØNSKER DU BESØK?

Vi kommer gjerne og viser våre hjelpemidler. Vi har 
fagutdannede og erfarne hjelpemiddelkonsulenter 
rundt om i landet. Du kan ta kontakt med vår fylkes-
kontakt direkte, ringe oss på telefon 23 28 94 00 eller 
sende oss en mail på info@abilia.no for å gjøre en 
avtale.

SUPPORT?

Support og brukerstøtte på våre løsninger får du ved 
å ringe 23 28 94 00 og taste 3.

Du finner mer informasjon, bilder og filmer på vår 
hjemmeside www.abilia.no

TEKNISK INFORMASJON  

Størrelse:  240 mm x 140 mm x 55 mm
Vekt:  870 g
Talesyntese:  Acapela HQ, Kari og Olav
Meldings-modul:  Siemens GSM
Batterier: Oppladbart Nickel Metal Hydride
Batterilevetid:  Hele dagen ved aktivt bruk


