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

leverandører: 

 

 Eschenbach 

 ITECH 

 Instrulog 

 Lys og lup 

 MOFIBO 

 HFH 

 LVI 

 BallastCPH  

 V.I.Data 

 Hjemmeoptik 

 NiiKoH 

 

Billedtekst: Annoncering på forskellige måder 
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Vi skal holde afstand 

Men du kan nemt få tingene tættere på 

 

SMART 

HANDY 

LETVÆGT 

FLERE FORSTØRRELSER 

 

 

 

F.EKS 

I HAVEN 

VED BUS el. TOG 

 

 

 

FOR NÆRMESTE FORHANDLER RING 7020 3888 

ELLER EMAIL post@eschenbach.dk 

  



  

 

 

 

Nedsat syn? 

Genopdag selvstændighed med enkel teknologi der gør din 

verden større. 

 

 Daisy afspillere til lydbøger 

 Forstørrende læseapparater 

 Læsemaskiner 

 Læsetablets - Elektronisk lup 

 Oplæsning af undertekster 

 Optiske læselupper 

 Punktskriftudstyr 

 Synsforstærkere 

 Videoslyngeanlæg 
 

 

Vi er her for dig på afstand med høj kvalitet i rådgivning, 

levering og service. 

Benyt dig af vores tilbud om gratis hjemmeafprøvning i 14 

dages prøveperiode med fuld fortrydelsesret. 

Bestil dine hjælpemidler med gratis kontaktfri hjemmelevering 

direkte til din hoveddør. 

Kontakt os på 39 62 76 65 eller info@itech.dk og se mere på 

 

www.itech.dk 
ITECH ApS ● Tlf. 39627665 ● info@itech.dk 

 



  

 

 
 
  

 

 

 

 

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


  

 

 

 

Så blev det endelig sommer! Mens 
disse linjer skrives skinner solen fra en 
klar himmel, og lun sommerluft strøm-
mer ind ad det åbne kontorvindue. 

Har man følsomme øjne, kan al den sommersol være vel ri-
geligt meget af det gode, men det (luksus-)problem har vi 
naturligvis en masse løsninger på hos Lys og lup. Lad os 
som et eksempel trække WellnessPROTECT-serien frem: 
Med deres ”sidevinduer” og brede skygge langs overkanten 
yder disse filterbriller effektiv beskyttelse hele vejen rundt, 
og selve glassene reducerer generende reflekser, og blo-
kerer for det helt kortbølgede blå og violette lys, der ofte er den ”synder” der skaber 
problemerne for personer med følsomme øjne. WellnessPROTECT-billerne fås med 
alt fra 15 til 85 procent dæmpning af det indkommende lys. 
Se mere til WellnessPROTECT-billerne på adressen http://lysoglup.dk/shop/255. 

På den elektroniske front er der også nyt at berette 
om: Vores nye Clover Book-serie er en spændende 
nyskabelse indenfor elektronisk forstørrelse, som 
kan foldes sammen og dermed let transporteres til 
og fra arbejdsplads, uddannelsessted eller hvor 
man ellers har brug for den. Og med sin mere end 
12 tommer store skærm og op til 60 ganges 
forstørrelse, kan den for mange brugere erstatte et 
traditionelt CCTV-apparat. 

Netop i rollen som CCTV har 
Clover Book-modellerne en unik fordel: Man har skærmen med 
det forstørrede billede umiddelbart over det man ser på, så man i 
modsætning til mere traditionelle CCTV’er ikke skal kigge fremad 
eller op på en skærm mens man f.eks. skriver i hånden nede på 
bordet foran sig. Med en Clover Book får man det forstørrede 
billede hvor man intuitivt forventer det; i den direkte synslinje hen 
mod det man ser på. 

Skærmen på Clover Book kan vippes til lige netop den vinkel der 
passer bedst med ens synsretning, højde, positur osv., og elektro-
nikken sørger automatisk for, at teksten står pænt ”i lod og vater” 
næsten uanset hvordan man stiller skærmen. 

Se mere om Clover Book på adressen 
http://lysoglup.dk/shop/?search=clover+book. 

Og med disse ord ønsker vi alle læsere en rigtig god sommer – uanset om vejret bliver 
mest til WellnessPROTECT eller til Clover Book! 

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

  

Lys og lup under luppen 

juni/juli 2020 

http://lysoglup.dk/shop/255
http://lysoglup.dk/shop/?search=clover+book
www.lysoglup.dk
mailto:lysoglup@lysoglup.dk


  

 

 

 

 

                                    

 

Danskernes foretrukne e- og lydbogstjeneste 

Mofibo giver dig ubegrænset adgang til over 180.000 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. 

 

Tilbuddet gælder nyoprettelser og udløber den 30. juli 2020. 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=partner&utm_medium=nyhedsbrev&utm_campaign=nedsat-syn


  

 

 

 

     
 

Se vores webshop 

WWW.SYNSNERVEN.DK 
 
 

 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


  

 

 

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 

  



  

 

 
 

 

The Dewdrop 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office: 

NiiKoH Aps - http://niikoh.com/ 

Tom Kristensens Vej 10, 314, 

COPENHAGEN S, 

Phone: (+45) 6127 8391 

CVR: 35227075 
 

 

http://niikoh.com/

