
Lightwriter är ett hjälpmedel för dig som kan läsa och 
skriva, men har svårigheter att kommunicera genom tal. 
Med Lightwriter kan du göra din stämma hörd, hålla  
kontakt med vänner och delta i sociala aktiviteter på 
arbetet eller på fritiden. Även i stökiga, soliga eller  
dåligt upplysta miljöer.

Genom att använda dubbla skärmar, kan din kommunika-
tionspartner läsa texten samtidigt som ni har en naturlig 
dialog, inklusive engagemang genom gester och 
kroppsspråk. 

För ett socialt liv 
Lightwriter® serien



FÖR ETT AKTIVT LIV

Vill du leva ett mer aktivt liv? Vill du kunna 
umgås med vänner och kommunicera med 
dem oavsett vilken miljö du befinner dig 
i? Med Lightwriter kan du kommunicera, 
med text och tal, även i folksamlingar där 
det är en hög ljudnivå eller när du är på 
språng.

HÅLL KONTAKT MED VÄNNER OCH 
FAMILJ

Att hålla kontakt med vänner och familj är 
viktigt för alla människor. Om man sätter i 
ett SIM-kort kan du skicka text- 
meddelanden till vänner och familj. Du kan 
också använda SL40 Connect för att ringa 
och ta emot samtal.  Dina kontakter kan 
du lägga in i telefonboken. 

Lightwriter är ett hjälpmedel för dig som kan läsa och skriva, men har 
svårigheter att kommunicera genom tal. Med Lightwriter kan du hålla 
kontakt med vänner och delta i sociala aktiviteter på arbetet eller på 
fritiden. Även i stökiga, soliga eller dåligt upplysta miljöer.



LÄTT ATT KOMMUNICERA

Lightwriter har två belysta displayer, du 
och din kommunikationspartner kan läsa 
texten samtidigt som ni har en naturlig 
dialog ansikte-mot-ansikte, inklusive enga-
gemang genom gester och kroppsspråk.  
Displayerna är designade för att vara lätt-
lästa även utomhus i starkt solljus. Hög-
talaren har väldigt god ljudkvalitet och är 
vänd mot den du samtalar med för bästa  
möjliga kommunikation. Lightwriter är lätt 
att använda, med en knapptryckning är du 
igång.

"Jag gillar att jag kan prata med många olika 
människor när jag är ute"HA MED DEN ÖVERALLT

Lightwriter är liten, bärbar och levereras med en bärväska, så du 
kan ha den med överallt. Den är robust och tål vardagliga stötar 
och slag. Man kan även komplettera med ett plasthölje som  
skyddar tangenterna mot stänk av vätska och en praktisk bärrem 
(säljs separat). 

Batteritiden är så lång att du kan använda din Lightwriter så  
mycket som du vill hela dagen, så länge du laddar den varje natt.

LÄTT ATT ANVÄNDA

Lightwriter har en användarvänlig meny och utmärkt ljudkvalitet 
med hjälp av text-till-tal teknik (Acapela). Lightwriter lär sig vilka 
ord du brukar använda och förutser vad du tänkt skriva och före-
slår olika alternativ. Förutom att skriva in text, är det möjligt att i 
förväg lagra ord och fraser, för snabbare kommunikation.

Lightwriter levereras med raster, vilka kan hjälpa till att vägleda 
fingrarna till rätt plats och undvika oavsiktliga knapptryckningar. 
Det är perfekt om du har dålig finmotorik eller är på språng.

ANDRA FUNKTIONER SOM FORENKLAR DIN VARDAG

Det finns andra funktioner som förenklar din vardag, exempelvis 
kan du lägga in larm som påminner dig om viktiga händelser. Du 
kan även använda Lightwriter som fjärrkontroll för att styra din 
omgivning, tex din TV . I antekningsboken kan du spara viktiga 
SMS, egna anteckningar mm.



Ve
r. 

20
16

.0
8.

26

Abilia AB  |  www.abilia.se  |  info@abilia.se  |  +46 (0)8 594 694 00 

ARTIKELNUMMER
Lightwriter SL40:   Art.nr: 101301 
Lightwriter SL40 Connect:   Art.nr: 101401
Lightwriter SL40 Connect S:  Art.nr: 101410

LIGHTWRITER LEVERERAS MED
Tre olika raster, Bärväska, Laddare,  
Verktygsset, Bruksanvisning och guide,  
USB- minne (endast Connect).

TILLBEHÖR
Fästplatta för rullstol  
och bordstativ:    Art.nr: 101317
Deassy Bordstativ:    Art.nr: 101311
Deassy Rullstolsfäste:    Art.nr: 101318

VILL DU VETA MER?
Det finns fler funktioner i Lightwriter 
än de som beskrivits här. Läs mer i våra 
bruksanvisningar och i vår ”snabbguide” 
som du hittar på vår hemsida www.abilia.
se . Vi håller även kurser, workshops och 
demonstrationer i hela landet. Kontakta 
någon av våra konsulenter för mer info 
genom att ringa 08- 595 694 00 eller 
skicka e-post till info@abilia.se 

ÖNSKAR DU BESÖK?
Vi kommer gärna ut och visar våra hjälp-
medel. Du kan ta kontakt med länsansva-
rig konsulent genom att ringa 08-594 694 
00 eller skicka e-post till info@abilia.se för 
att boka en tid.

SUPPORT
Support och hjälp med våra hjälpmedel 
får du genom att ringa 08-594 694 00 
eller skicka e-post till info@abilia.se 

Bärväska:    Art.nr: 101332
Bärrem:    Art.nr: 101315 
Billaddare:   Art.nr: 101314
Plastskydd standard/grund   Art.nr: 101340
Plastskydd djup   Art.nr: 101341

TEKNISK INFORMATION  

Storlek:  240 mm x 140 mm x 55 mm
Vikt:  870 gram
Talsyntes:  Acapela HQ, Emma, Erik och Elin
GSM-modul:  Siemens GSM
Batterier: Laddbart Nickel Metal Hybrid
Batteritid:  Hela dagen vid aktivt bruk


