
   Under luppen 
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På de følgende sider kan du læse nyheder/se reklamer fra flg. leverandører: 
 
 

 Instrulog 

 BallastCPH  

 Lys og lup 

 HFH 

 All ears 

 V.i.Data 

 Eschenbach 

 Itech 

 LVI 

 Medivit 

 Senior24 

 

 

 
 

Billedtekst: Annoncering på forskellige måder
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Instrulog A/S ønsker  
glædelig jul og godt nytår! 

 

 

 

 
 

 

Billedetekst: Sunu Band med julegaver og Sunu Band bruger med hvid stok i hånden. 

Velkommen til Sunu Band S 
 

Sunu Band er et ekkolodsarmbånd der udsender et signal og 

hjælper med at undgå forhindringer på din vej. Med Sunu Band 

bliver du i stand til, mere selvstændigt, at bevæge dig rundt på 

sikker vis. Du bærer det rundt om dit håndled som et almindeligt 

ur. Du har derfor fuld kontrol over den retning som 

ultralydssensoren skal pege og kan let få et overblik over dine 

omgivelser. Forskellige vibrationer giver et godt overblik over 

dine omgivelser. 

 

HMI-nr.:112977 

Pris 3.150 kr. inkl. moms 

www.instrulog.dk 

Tlf.: 4497 9477 

http://www.instrulog.dk/


  

HJÆLP RESTEN AF DANMARK MED AT FORSTÅ DINE 

BEHOV! 
 

Vil du være med til at sikre, at fremtidens produkter, hjemmesider og byrum er 
tilgængelige for ældre og personer med nedsat syn? Så bliv en del af Ballasts 
Borgerpanel og få muligheden for at sætte dit præg på vores mange spændende 
projekter! 
 

HVEM ER VI? 

Hos Ballast arbejder vi for at skabe bedre tilgængelighed for ældre og 
personer med nedsat syn. Det gør vi bl.a. ved at teste og afprøve byrum og 
hjemmesider så vi kan sikre, at de bliver nemmere at bruge for alle. Da det er 
dig der er eksperten og ved hvilke udfordringer der kan være, når man lever 
med nedsat syn, har vi brug for din hjælp! 
 
HVAD ER DIN ROLLE? 
Som en del af Ballasts Borgerpanel vil vi have mulighed for at kontakte dig 
med tilbud om, at deltage i vores tilgængelighedstests. Du vælger selv hvilke 
opgaver du vil takke ja til. Hvis du vil deltage i en opgave, er alt det kræver af 
dig, at du tager med os ud til det område eller den bygning der skal testes. 
Her vil vi bruge et par timer på at gå en tur sammen og vi vil stille dig 
spørgsmål til din oplevelse undervejs. 
Vi deler ikke dine personlige oplysninger med nogen uden dit samtykke og dit 
navn og foto af dig vil kun fremgå, hvis har sagt OK til det på forhånd. 
 
HVAD FÅR DU UD AF DET? 

Du får nye oplevelser samtidig med, at du får indflydelse på, hvordan fx 
designere og arkitekter kan forbedre deres hjemmesider og bygninger til lige 
netop dine behov.  
I tilfælde af at Ballast bliver betalt for opgaven, vil du også modtage et 
honorar for din tid. Dette oplyses på forhånd. 
 
Vi glæder os til at skabe endnu mere ballast i samfundet og håber at du vil 
være med på vognen. Skriv til Helle Vedø på hv@ballastcph.dk eller ring på 
50 69 64 65 for at høre mere.

 Billedtekst: tilgængeligheden bliver testet på Roskilde Festival 2018 

mailto:hv@ballastcph.dk


 
 

Vi er for længst forbi efterårsjævndøgnet, så nu er 

dagene blevet markant kortere; der bliver stadig 

mindre naturligt dagslys til rådighed, men det skal 

man bestemt ikke finde sig i! 

Transportable lamper 
Hos Lys og lup har vi nemlig en masse godt lys, der kan lades op; på den måde kan man 

have sin lampe med og bruge den alle steder – uanset om man er inden for ”rækkevidde” 

af en stikkontakt eller ej. Et rigtig kraftfuldt eksempel på dette er Freedom LED fra 

Daylight Company: Den har et klart lys med samme friske, let kølige skær som det dagslys 

der i disse dage svinder hurtigt, og takket være de energieffektive LED-lyskilder kan den 

lyse i hele seks timer på en opladning. Når den ikke er i brug, klappes den sammen og er 

lige til at hanke op i med det praktiske håndtag. 

For nylig fik vi et par rigtig elegant bud på transportabelt lys i vores 

sortiment: Den super-slanke LampPad fås i to størrelser, og har et 

minimalistisk formsprog, der ligner noget som Apple kunne have fundet på, hvis ellers 

de lavede lamper. Lyset tændes og slukkes – og kan desuden dæmpes næsten helt 

trinløst – fra det diskrete, berøringsfølsomme betjeningspanel. Igen leveres lyset af de 

moderne og energibesparende LED-lyskilder, men i modsætning til Freedom LED er 

lyset fra LampPad let gyldent, som vi kender det fra de gammeldags elpærer af 

glødelampetypen. 

Ligesom Freedom LED er LampPad opladelig, og der medfølger naturligvis en lysnetadapter til opladning: Denne er af 

samme type som den der benyttes til de fleste mobiltelefoner af smartphone-typen, så skulle man få brug for at lade 

den op, og ikke har den originale lader med sig, kan man ofte ”låne” lidt strøm fra en mobiloplader. 

Lommelygter 
Men det er ikke kun når man sidder ned, man kan få brug for lidt ekstra lys, så måske er løsningen en handy lommelygte 

– hvis man ellers kan finde en model, der giver tilstrækkeligt med lys uden at fylde upraktisk meget i lommen. Et godt 

bud på den svagsynedes lysgivende ven i lommen er LedLenser P7.2, som er 13 cm lang og ca. 

3 cm i diameter. Den vejer ca. 180 gram og benytter de moderne og energieffektive LED-lys-

kilder, så den holder til 50 – halvtreds! – timers drift på et enkelt sæt batterier. 

Når lyset generer 
Gadelygter, medtrafikanternes lys og meget mere kan på en våd, mørk aften flyde 

sammen til et ”hav af lys”, som modsat hensigten ikke just fremmer 

trafiksikkerheden. 

MaxNightVision er en speciel filterbrille, specielt 

beregnet til at løse dette problem: Glassene heri yder 

effektiv beskyttelse mod blænding og føromtalte ”hav 

af lys”, og bortfiltrerer desuden ultraviolet og helt kortbølget synligt lys, som ellers trætter 

og på sigt skader øjnene. MaxNightVision er en såkaldt FitOver-brille, beregnet til at passe 

ud over de almindelige briller med styrke De eventuelt benytter i forvejen: Stellets brede overkant og de små ”side-

ruder” sørger for at De er beskyttet mod generende lys fra alle vinkler. 

 

 

Lys og lup ApS · Erhvervsvej 30 · 2610 Rødovre · Tlf. 43 451 451 · www.lysoglup.dk · lysoglup@lysoglup.dk 

Lys og lup under luppen 
December 2018 

LedLenser 
P7.2 

Freedom 
LED 

LampPad 

MaxNight-
Vision 

http://ledlenser.dk/led-lenser-p7-2/


  

    
 
 

Nyheder i begyndelse af 2019  
Se snart mere på vores 
hjemmeside 
WWW.SYNSNERVEN.DK 
 

 

  
 
 

 

 
Vi ønsker alle en glædelig jul og et  
godt nytår. 
 
På gensyn i det nye år! 
 

Hjælpemidler for Handicappede 
Sofiendalsvej 88  •  9200 Aalborg SV 

Tlf: 98 95 42 44  hfh@synsnerven.dk 

www.synsnerven.dk 

Color Star  

Har du problemer med at se farver?  
Eller synes du at det er svært at 
bedømme om 2 farver passer sammen? 
Så er den nye Color Star måske noget 
for dig! 
 
Color Star er et resultat af mange års 
praktisk erfaring og en løbende dialog 
med mange synshandicappede brugere. 
 
Udover farvebestemmelsen på faste 
overflader, kan du med Color Star også 
bestemme farven af lysdioder, samt 
andre lyskilder, og måle lysets intensitet. 
 
Du kan snart læse mere om Color Star 
på vores hjemmeside.  
 

BlindShell Classic telefon 

Smart, men ikke en smartphone med alt 
for mange forvirrende funktioner og 
trykfølsom skærm. Vha. det logisk 
opbyggede menu system kan du nemt 
finde til telefonens funktioner.  
 
Af funktioner kan blandt andet nævnes: 

 Telefoni, SMS og E-mail 

 Skærmlæser 

 Stemmekommando 

 Notatapparat og lydmarkering 

 FM-radio og internet radio 

 Hvor er jeg? 

 Ur, timer, stopur og vejrudsigt.

mailto:hfh@synsnerven.dk


  

 

Glædelig Jul  
&  

Godt Nytår 
 

 

til alle medlemmer af 
Nedsatsyn.dk  

 

fra alle os i All Ears 

 
 

 

 

 

 

 

  

Billede:  
All ars logo 

Billede: 
Juleklokker 



  
 
V.I. Data: Data for synshandicappede 

 
 
Nyheder 

Se tv på din WebBox 
WebBox har fået endnu en smart funktion: Nu er det muligt at se alle seks 
kanaler fra DR direkte på din WebBox! 
Det er naturligvis kun lyden der bliver afspillet på WebBox, da den ikke har 
nogen stor skræm. Denne funktion kan være meget brugbar for nogle, hvis man 
alligevel ikke kan se skærmen på tv’et, og hvis man synes det er lettere at finde 
frem til kanalen man ønsker at se på sin WebBox end på sit tv. 
Kontakt V.I. Data for flere informationer, eller hvis du ønsker disse tv kanaler på 
din WebBox 

Nye services 
V.I. Data har knoklet meget hårdt, og er nu stolt over at kunne tilbyde følgende 
nye services: 

Hjemmesider til firmaer, organisationer og lignende 
V.I. Data tilbyder at lave hjemmesider til firmaer, organisationer og andre, som 
har brug for en hjemmeside, der er designet efter eget ønske og behov. 
Der er mange der tilbyder at lave hjemmesider. Hvorfor vælge V.I. Data? 
V.I. Data laver hjemmesider, hvor tilgængeligheden er en selvfølge, ellers kan 
V.I. Data ikke selv bruge dem. Tilgængelighed er meget vigtig på alle 
hjemmesider, for at sikre alle kan bruge hjemmesiden, hvilket mange firmaer og 
organisationer ikke tænker over. Tilgængelighed er desværre en stor mangelvare 
på hjemmesider, hvilket V.I. Data vil forsøge at ændre lidt på. 

Serverløsninger til firmaer og organisationer 
V.I. Data tilbyder serverløsninger og at være serveradministrator. 
Har dit firma eller organisation behov for en serverløsning til et eller flere formål? 
Så kan V.I. Data måske hjælpe med en løsning. 
V.I. Data tilbyder at lave server løsninger i Linux. Det kan fx være web servere, 
mailliste servere, voicechat servere og lignende. V.I. Data tilbyder også at være 
serveradministrator, som sørger for at serveren kører stabilt. 

V.I. Data ønsker alle en god jul og et godt nytår 
 
 

Se meget mere på www.vidata.dk - Mail: support@vidata.dk - telefon: 
+45 42 72 14 79 - Facebook side: http://facebook.com/vidata.dk 

 
  

http://www.vidata.dk/
mailto:support@vidata.dk


 

Billedtekst: Reklame fra Eschenbach  



  
 
 

Billedtekst: Reklame Itech  



 

 
LVI Danmark 
Hjælpemidler til blinde 
og svagsynede   
- CCTV 
- Punktudstyr 

- Oplæsningsapparater 

- Forstørrelsesprogrammer  

       

      Billedtekst::CCTV 
- Elektroniske lupper 

- Daisyafspillere 
 
 
 
 
      Billedtekst: Punktudstyr 

 
 
 
 

 
 
 

 
Billedtekst: LVI logo 

 

www.lvi.dk 
      Billedtekst: Lup 
 
 

  

http://www.lvi.dk/


  

 
 

 
 
 
 

Kosttilskud og vitaminer 
Rosenkæret 11B, 2860 Søborg 
Mail: info@medivit.dk  
www.medivit.dk  
T: +45 57 82 03 05 
 

 

 

 

Fruebjergvej 3, 2100 København Ø 
Ring til os: 7199 3113 

E-mail: info@senior24.dk 
https://senior24.dk/  

 

 

mailto:info@medivit.dk
http://www.medivit.dk/
mailto:info@senior24.dk
https://senior24.dk/
http://senior24.dk/

