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Billedtekst: Annoncering på forskellige måder
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Billede af MiniVision Mobiltelefonen 

SIMPEL  

MOBILTELEFON  

MED FYSISKE  

TASTER 
 

Kan du stadig huske din gamle Nokia C5 

eller Nokia N52, med Mobil Tale, eller 

savner du også dengang det var simpelt 

at have en mobiltelefon? Hvis du kan 

svare ja til mindst én af ovenstående 

spørgsmål, så er MiniVision svaret! 

 

Af: Michael Nilsson, Instrulog A/S. 

november 2018 

 

Se vores website www.instrulog.dk hvor 

du blandt meget andet kan bestille det 

omtalte og andre velfærdsteknologiske 

hjælpemidler. 

 

Teknologien raser derudaf, og 

elektroniske enheder bliver til stadighed 

mere og mere avancerede. Specielt på 

markedet for smartphones går det stærk. 

De store producenter lancerer nye 

smartphones som aldrig før, og 

funktionerne bliver mere og mere 

avancerede. Men hvad gør man, hvis 

man ikke har brug for alle de smarte og 

avancerede funktioner, som kun gør det 

sværere at komme i kontakt med familie 

og venner? Og hvad hvis man har et 

synshandicap som gør, at man kunne 

have stor glæde af en indbygget 

skærmlæser? Svaret at simpelt, og vi er 

stolte af at kunne præsentere den mest 

simple mobiltelefon i Danmark, som gør 

det nemt at holde kontakten til 

omverden.  

 

Velkommen til MiniVision. 

 

MiniVision er en mobiltelefon. Det er 

ikke en smartphone. Den har ingen 

touchskærm, ingen komplicerede 

funktioner og ingen avancerede menu. 

MiniVision er simpel. Den har en simpel 

opbygning som gør at du hurtigt lærer 

den at kende. Den har et simpelt 

menusystem og så har den har fysiske 

taster. Fysiske, mærkbare taster. Og så 

har MiniVision en indbygget 

skærmlæser. Det er en ganske unik 

kombination – en simpel mobiltelefon, 

med fysiske taster og en indbygget 

skærmlæser – som du ikke finder i nogen 

anden mobiltelefon. 

 

MiniVision er designet specifikt til 

ældre, svagtseende og blinde, som har 

brug for en simpel mobiltelefon der kan 

de mest basale ting, som du har brug for. 

Med en MiniVision bliver du i stand til 

at foretage og modtage opkald og derved 

holde kontakten til venner og familie. Du 

bliver i stand til, helt uden komplicerede 

omveje, at ringe til banken, lægen, 

viceværten, og hvem du ellers har behov 

for at komme i kontakt med. Du bliver 

endda også i stand til at sende SMS 

beskeder til børnebørnene, og når de 

svarer – så læses deres beskeder op for 

dig. 

 

Alle menupunkter, navne på 

kontaktpersoner, telefonnumre og andet 

tekst som præsenteres for dig, vil blive 

læse af den indbyggede skærmlæser. Er 

du svagtseende, kan du nyde glæde af 

forskellige valgmuligheder omkring 

skriftstørrelse og kontraster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.instrulog.dk/


 
MiniVision tilbyder følgende funktioner: 

 Telefon: Foretag opkald, og 

gennemgå din historik. 

 Kontaktpersoner: Hold styr på alle 

dine kontakter, opret nye og 

redigér eksisterende. 

 Beskeder: Modtag og skriv SMS 

beskeder i et simpelt miljø, og 

diktér også gerne dine SMS-

beskeder. 

 Alarm: Sørg for at komme op til 

tiden, eller husk at slukke for 

gryden. 

 Planlægning: Hold styr på dine 

kommende begivenheder, og glem 

ikke familiens fødselsdage. 

 FM Radio: Lyt til FM Radio hvor 

end du befinder dig. 

 Farvetester: Er postkasserne stadig 

røde, og hvilken farve har det 

tykke karton? 

 Lommeregner: Fordi 

hovedregning ikke altid er den 

hurtigste løsning. 

 SOS: Tryghedsfunktion, så du 

automatisk kan efterspørge 

assistance. 

 Indstillinger: Justér og tilpas, så 

MiniVision bliver din bedste 

mobiltelefon nogensinde. 

MiniVision er til dig der har brug for en 

simpel mobiltelefon, med fysiske taster 

og mulighed for at få læst menuer, SMS-

beskeder og andet indhold på 

mobiltelefonen op. Har du tidligere 

været vant til at bruge f.eks. en Nokia C5 

med programmet MobilTale, så kommer 

du ikke tættere på en direkte arvtager end 

netop MiniVision!  

 

Er du interesseret i MiniVision 

Mobiltelefonen er der flere muligheder 

for at få lov til at prøve den. Nedenfor 

finder du vores kontaktinformationer 

såfremt du ønsker at besøge os til en 

afprøvning. Alternativt kan du kontakte 

din Synscentral eller dit 

Kommunikationscenter og afprøve den 

sammen med fagfolk. 

Du kan læse meget mere om MiniVision 

og dens muligheder på vores website. 

 

Instrulog A/S 

Vi er en virksomhed der beskæftiger os 

med Velfærdsdanmark. Vi har 

specialiseret os i elektroniske 

hjælpemidler til synshandicappede og 

gennem årene opbygget en bred viden på 

flere områder. Vi er landsdækkende og 

leverer hjælpemidler til både den 

offentlige sektor og til private. 

 

Kontaktinformationer: Vores e-mail 

adresse er hej@instrulog.dk. Du kan 

også ringe på telefonnummer 44 97 94 

77. Vi har telefontid mandag til torsdag 

fra klokken 08:00 til 14:00 samt fredag 

fra klokken 08:00 til 13:00. Vores 

kontorer, hvor vi også har et showroom 

med vores produkter, er beliggende i 

Rødovre, på Bjerringbrovej nummer 

116. Ring og aftalt en tid, så finder vi 

den helt rigtige løsning til dig. 

 

 

mailto:hej@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-lyskilder, 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 ”sideruder” 
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 
November/december 2018 

LedLenser 
P7.2 

Freedom 
LED 

LampPad 

MaxNight-
Vision 

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


  
 
 
HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE A/S tilbyder 
hjælpemidler, som letter hverdagen for blinde og svagsynede 
 
Vi præsenterer to nye produkter:  
 

ACUSTICA – SWISS WATCH FOR ALL SENSES 
ACUSTICA er et armbåndsur I moderne og tidløst design.  
Dansk tale - vælge mellem dame eller herre stemme 
Mulighed for valg mellem sorte tal på hvid urskive eller hvide tal 
på sort urskive. 
Super lydkvalitet 
Tiden i vibrationer 
Udviklet af det schweiziske blindesamfund til blinde, stærk 
svagsynede samt døvblinde. 
Du kan på vores hjemmeside læse mere 
https://synsnerven.dk/5071-armb-ndsure-tale 
 

DEN NYE SERIE SVAROVSKY STOKKE 
Høj Kvalitet og bredt sortiment. 
Ultra let komposit 
Komposit/aluminium letvægt     

Traditionel aluminium 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Billedtekst:  foldbar stok    Billedtekst:Teleskop stok 

 
Kontakt os: 
HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE A/S 
Sofiendalsvej 88  
9200 Aalborg SV   
Tlf:  98 95 42 44   
www.synsnerven.dk 
Mail: hfh@synsnerven.dk 
 
.  
På vores hjemmeside https://synsnerven.dk/5141-svarovsky-stokke kan du læse mere om det 
brede Svarovsky sortiment 

 
 

  

Billedtekst: ACUSTICA armbåndsur med tydelige 
sorte tal på hvid urskive. Det viste ur har en sort 
læderrem 

https://synsnerven.dk/5071-armb-ndsure-tale
http://www.synsnerven.dk/
mailto:hfh@synsnerven.dk
https://synsnerven.dk/5141-svarovsky-stokke


  

PEP - nærmest et must, hvis du har synshandicap og søger job 

"Det er nærmest et must." Sådan udtaler Edis Adilovic om PEP-forløbet, som han deltog i 
foråret 2018. 

PEP-forløbet giver dig med synshandicap unik og meget værdifuld sparring og inspiration til, 
hvordan du kan styrke dine kompetencer og indsats som jobsøgende. Gennem 15 dage bliver 
du klædt godt til din jobsøgning af synspecialiserede fagfolk, du får uvurderlig feedback på din 
kommunikation og ikke mindst kommer du til at kunne sparre med og lære af andre 
jobsøgende, som også har synshandicap. 

”Jeg er klar over, at det er vigtigt, hvordan jeg præsenterer, at jeg er blind, for det vil påvirke, 
hvordan en arbejdsgiver håndterer, at jeg har et handicap.” Sådan fortæller Edis videre om 
forløbet. Du kan læse mere om Edis’ og to andre deltageres oplevelser fra PEP på ibos.dk 

Praktisk  
Forløbet udbydes af IBOS – Instituttet for Blinde og Svagsynede og All Ears TM. Næste hold 
starter mandag den 26. november 2018 og slutter den 10. januar 2019. 

De 15 undervisningsdage er fordelt med tre sammenhængende dage pr. uge fra kl. 9.00 – 
15.30 og foregår på IBOS, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup. PEP-forløbet er gratis og inklusive 
forplejning. Hvis du bor i fx Jylland eller på Fyn er der fire pladser, hvor overnatning og 
morgenmad også er inkluderet. 

Vil du vide mere? 
Vil du gerne tilmelde dig eller vide mere, så ring til IBOS’ arbejdsmarkedsteam på telefon 3945 
2574.  

Du kan læse mere om PEP-forløbet på IBOS’ hjemmeside og her i artiklen med de tre tidligere 
PEP deltagere. 

PEP projektet er finansieret med midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 
STAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: To personer sidder i møde. 

 

  

https://www.ibos.dk/omibos/nyhedsbreve/nyhedsbrev-september-2018/det-er-naermest-et-must.html
https://www.ibos.dk/uk/arbejdsmarkedsforloeb/pep-forloeb.html
https://www.ibos.dk/omibos/nyhedsbreve/nyhedsbrev-september-2018/det-er-naermest-et-must.html
https://www.ibos.dk/omibos/nyhedsbreve/nyhedsbrev-september-2018/det-er-naermest-et-must.html
https://star.dk/
https://star.dk/


 V.I. Data: Data for synshandicappede 
 

Kom med til Hjælpemiddelmesse i Odense den 15. September 2018. 

 
V.I. Data fejrer messen ved at give 15% rabat på alle vores produkter.  
For at gøre brug af denne rabat, skal du møde fysisk op på messen og afgive din 
bestilling. Tilbuddet gælder kun lørdag den 15. September 2018 fra kl. 10:00 til 15:30, 
hvor messen har åben. 

V.I. Data håber på at se netop dig på denne spændende dag, hvor der vil være 
udstilling af en masse spændende nye produkter, lodtrækning hvor du kan vinde flotte 
præmier, foredrag og meget mere. 
 

“”##Begrænset lager af Rubiks Touch Cube. 

Der er en stor efterspørgsel på Rubiks Touch Cube, og det har været vanskeligt at få 
flere på lager. V.I. Data har endelig fået et meget begrænset lager hjem, så du skal 
være hurtig, hvis du vil have fingrene i dette spændende produkt. 

Det ser desværre ikke ud til at vi får mulighed for at importere Rubiks Touch Cube til 
Danmark i fremtiden, da firmaet Rubiks har bremset for denne mulighed. Da der er en 
stor efterspørgsel på produktet, vil vi naturligvis gøre, hvad vi kan for at løse dette 
problem. 

Rubiks Touch Cube koster 200 kr. inkl. moms. Fragt koster 72 kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Billedtekst: Billeder af Rubiks Touch Cube 
 

 
 
 
 
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/

