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På de følgende sider kan du læse nyheder/se reklamer fra flg. 

leverandører: 

 

 Instrulog 

 Lys og lup 

 MOFIBO 

 Eschenbach 

 HFH 

 ITECH 

 LVI 

 BallastCPH  

 V.I.Data 

 Hjemmeoptik 

 Krogsaa 

 Invitation fra NiiKoH 

 

Billedtekst: Annoncering på forskellige måder 
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Vi kan med stolthed præsentere 

Go-box! 
 

Læser dine undertekster på TV’et. 

Tilsluttes mellem din TV-boks og dit TV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læser undertekster fra bl.a. Netflix, HBO Nordic, DR og Viaplay. 

 

Kan bestilles på www.instrulog.dk 
 

 

 

Instrulog A/S 

Bjerringbrovej 116 – 2610 Rødovre 

info@instrulog.dk – tlf.: 44 97 94 77 

 

http://www.instrulog.dk/
mailto:info@instrulog.dk


  

 

 
Vi er (mens disse linjer skrives) godt 
og vel halvvejs gennem vinteren; en 
tid der egner sig bedst til indendørs 
sysler. 

For den der ser dårligt, kræver den slags ofte forstørrelse, og helst rigeligt af det. Tra-
ditionelle lupper har deres begrænsninger; enten har de en stor linse, eller også har de 
kraftig forstørrelse – man kan ikke få begge dele i én og samme lup. 

Men med moderne elektronik kan man ”få både i pose og sæk”, og ud over forstørrelse 
byder såkaldte elektroniske lupper på funktioner, som en traditionel lup kun kan 
drømme om! For at give nogle eksempler, tager vi en ”rundtur” i vores meget populære 
Clover-serie af elektroniske lupper: 

Den lille fikse Clover 3 er en rigtig lommevenlig sag, som 
man kan have med sig på indkøbsturen. Butikkernes bedste 
tilbud står sjældent lige i øjenhøjde, men hvis man helst skal 
helt tæt på for at læse prisskilte, bliver det lidt af en gymnas-
tisk øvelse. Hold Clover 3 foran skiltet, og tryk på en knap 
der tager et billede og fastholder det: Nu kan man skrue 
godt op for forstørrelsen og se prisen på nært hold på 

skærmen. 

Den mellemstore Clover 7S har en støttefod der kan klap-
pes ud, så den kan stå af sig selv ovenpå f.eks. en avissi-
de: Stil den ovenpå en tekstspalte, og forstør den så den 
fylder den 15cm brede skærm godt ud. Nogle synsskavan-
ker gør, at visse kombinationer af tekst- og baggrundsfarve 
er nemmere at se, så elektroniske lupper har en funktion, 
der kan ”forvandle” den sort/hvide tekst til f.eks. gul på blå, 
grøn på sort og en masse andre valgmuligheder. 

Clover 10 har som navnet siger en 10 tommer stor skærm, 
som giver rigelig plads til selv stærkt forstørret tekst. Som 
7S’eren har den en støttefod, men vi har desuden et prak-
tisk stativ til den, som levner rigelig plads til en hånd og et 
skriveredskab, så man f.eks. kan løse en krydsogtværs di-
rekte under apparatet. 

Og så er der en helt ny model 
på vej: Clover Book har 12-

tommer skærm, indbygget, sammenklappeligt stativ, og 
så kan topmodellerne endda læse tekst højt på flere for-
skellige sprog. 

Og så har vi kun nævnt nogle af mulighederne med 
elektronisk forstørrelse. Velkommen til fremtiden! 

 

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

  

Lys og lup under luppen 

Februar/marts 2020 

Clover 3: 

9×7×2 cm 

Clover 7S 

Clover 10 

på stativ 

Clover 

Book 



  

 

 

                                   

 

     

 

Danskernes foretrukne e- og lydbogstjeneste 

Mofibo giver dig ubegrænset adgang til over 150.000 e- og lydbøger via en 

app, der skal downloades på ens smartphone eller tablet. 

Du kan vælge frit blandt alle genrer. Mofibo har både klassikere, bestsellers, 

nyudgivelser og eksklusivt indhold. Som modtager af dette nyhedsbrev får du 

mulighed for at prøve Mofibo i 2 måneder for 0 kr. (værdi: 258 kr.).  

 

Klik på linket her for at gøre brug af tilbuddet. 

 

Efter 2 måneder fortsætter Mofibo til 129 kr./måned. Du kan til hver en tid 

opsige Mofibo og der er ingen binding. God fornøjelse!  

 

https://mofibo.com/dk/da/nedsat-syn-ny?utm_source=email&utm_campaign=nedsat-syn


  

 

 

 

Luppen med på farten? 

- nu med LED 

 

Mobilent LED 

Foldelup, 35mm dia 

Høj forstørrelse 

4x ,7x og 10x 

LED—over 300lx 

Kan bruges med eller 

uden lys 

FOR NÆRMESTE FORHANDLER   

 

RING 7020 3888  

ELLER  

EMAIL post@eschenbach.dk 

 

 



  

 

 

 

     
 

Find julegaven på vores webshop 

WWW.SYNSNERVEN.DK 
 
I perioden 1. – 20. december tilbyder 
vi 15% julerabat på udvalgte varer: 
 

 ACUSTICA  
Moderne og tidløst armbåndsur. 
Dansk tale – dame eller herre 
stemme. 
Super lydkvalitet. 
 

 BlindShell Classic  
Enkel mobiltelefon udviklet til 
ældre og synshandicappede. 
Har fysiske taster og 
skærmoplæser med dansk tale. 
 

 MyDegrees  
Dansk talendende multifunktions 
termometer. 
Inde- ude temperatur 
Stegetermometer. 
 

 Rubiks terning  
Med taktil afmærkning 
 

 Noxon digital radio DABplus 
Brugervenlig for blinde og 
synshæmmede, idet der er 
mulighed for at få oplæst 
stationer og betjening på dansk. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hjælpemidler for Handicappede 
Sofiendalsvej 88  •  9200 Aalborg SV 

Tlf: 98 95 42 44  hfh@synsnerven.dk 

 

 
                    

 

 

 

 

Figur 1 ACUSTICA ur                                    

 

Figur 5 Noxon DAB radio 

 

Figur 4 Rubiks terning 

 

Figur 3 MyDegrees 

                                    

 

Figur 2 BlindShell mobiltelefon 

 

 

 

mailto:hfh@synsnerven.dk


  

 

 

 

 

 

Billedtekst: Reklame Itech 



  

 

 

LVI Danmark 
Hjælpemidler til blinde 

og svagsynede   
- CCTV 
- Punktudstyr 

- Oplæsningsapparater 

- Forstørrelsesprogrammer   

        

      Billedtekst: CCTV 
- Elektroniske lupper 

- Daisyafspillere 
 
 
 
 
      Billedtekst: Punktudstyr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedtekst: LVI logo                                                                                                                         Billedtekst: Lup 

 

www.lvi.dk 
    

http://www.lvi.dk/


  

 

 

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? 

Illustration viser to 

testpersoner og en Ballast-

medarbjeder, der er igang 

med at teste 

tilgængeligheden på 

Roskilde Festivalen. 

 

 

 

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 Christine Svensson på cs@ballastcph.dk eller ring på  

50 69 64 65 for at høre mere. 

 

 

 



  

 

 

Velkommen til V.I. Data  

Data for synshandicappede med vision om den bedste rådgivning 

V.I. Data tilbyder: 

 Salg af unikke produkter. 

 Professionel undervisning af blinde og døvblinde indenfor IT samt 
kompenserende hjælpemidler. 

 Professionel rådgivning til at gøre hverdagen lettere for synshandicappede 
ud fra den enkelte brugers behov. 

 Teknisk support samt opsætning af diverse hjælpemidler og systemer til 
brugerens individuelle behov. 
 

Orbit Reader 20 er et billigt, robust og meget simpelt punkt notatapparat, som bl.a. kan 

gøre en stor forskel for folk, som ikke har behov for en dyr maskine 

med mange funktioner. 

Brug Orbit Reader 20 til at tage notater direkte på maskinen uden 

brug af computer, læse tekstdokumenter fra det medfølgende SD kort, 

koble den sammen med din smartphone, eller brug den som punktdisplay sammen med 

din computer. 

WebBox: En simpel adgang for de fleste til den digitale verden uden brug af computer. 

Individuel opsætning, kalender, lydaviser, hjemmesider, direkte forbindelse med Nota, 

Daisy og lydbøger, E-bøger, radio og meget mere. 

WebBox er en simpel adgang til den online digitale verden. WebBox er en 

meget enkelt betjent online radio, som er specielt designet til 

synshandicappede, ordblinde og læsesvage, eller hvis man blot ønsker 

en meget enkel betjening. 

Maskinen har kun ganske få knapper, et enkelt menusystem samt taleunderstøttelse i 

alle menuer og funktioner. WebBox er koblet op mod et centralt system hvor alt 

administreres. Dette betyder at man som bruger ikke skal være et teknisk geni for at 

kunne anvende maskinen, og at hele system administreres centralt. 

 

3DOODLER START: TAKTILE FORMER OG TEGNINGER I 3D. KAN BRUGES AF 

ALLE! 

Drømmer du om at lave taktile tegninger som blind, eller på anden måde være kreativ 

med taktile former? Velkommen til en meget spændende fremtid, hvor næsten alt kan 

lade sig gøre. Både blinde og seende kan være kreative med det samme produkt. Det er 

kun din fantasi der sætter grænsen! 

 

Se meget mere på www.vidata.dk - Mail: support@vidata.dk - telefon: +45 

42 72 14 79 - Facebook side: http://facebook.com/vidata.  

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


  

 

 

 

 

 

Billedtekst: Annonce fra HjemmeOptik 

 

 

 

 

 

  http://www.krogsaa.com/ 

  

http://www.krogsaa.com/
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Stand 19 C 


