
Produkter från LVI
– för arbete, hem och skola

LVI  hjälper dig att se!



Genom att erbjuda intelligenta produkter i världsklass är vi med 
och skapar ett rikare liv för synskadade personer världen över.  
Enkelhet är ledstjärnan i allt vi utvecklar och producerar – det ska 
vara enkelt att förstå och använda våra produkter oberoende av  
hur komplexa de är på insidan. 

Det här är LVI.  
Vi förbättrar vardagen för  
personer med synnedsättning.

LVI startade 1978 och är en av världens ledande 
tillverkare av synhjälpmedel. Vi tillverkar försto-
rande läskameror, läsmaskiner samt mjukvara 
och erbjuder helhetslösningar till hemmet, 
arbetsplatsen eller skolmiljön. All utveckling 
och tillverkning sker i Växjö och vi ser det som 
en stor fördel att ha hela kedjan inom huset, 
från produktutveckling till färdig produkt samt 
försäljning och service. 

Utvecklingen av nya produkter sker i nära 
samarbete med användare och professionell 
personal inom synrehabiliteringen. Produkterna 
är framtagna med höga krav på tillförlitlighet 
och servicevänlighet och säljs under det regis-
trerade varumärket MagniLink. 

Utöver våra egna MagniLink-produkter erbjuder 
vi också ett stort sortiment av kompletterande 

2  LVI LOW VISION INTERNATIONAL



Mot framtiden  
med fler innovativa  
lösningar
2018 firade vi LVI 40 år i branschen och  

den kunskap och erfarenhet vi skaffat  

under åren tar vi med oss in i framtiden. 

Exakt vilka funktioner framtidens produkter  

kommer att innehålla vet vi inte, men vi  

vet att LVI kommer att fortsätta arbeta 

energiskt för ännu fler innovativa lösningar 

som gör varje dag lättare för människor 

med synnedsätt ning.

HISTORIA
Den första svenska läskamera 
MagniVision utvecklades 1972 
av Bernt Mannesson, som sedan 
var med och startade upp LVI 
Low Vision International 1978. 
I början av 1990-talet utveckla-
de LVI det första färgsystemet, 
MagniLink 609.

FAKTA
Dotterbolag   
Danmark, Tyskland, Norge,  
Schweiz och USA

Distributörer   
Har över 50 distributörer i hela 
världen

Antal anställda   
Ca 60 i koncernen

Certfikat   
ISO 9001 och ISO 14001
 

produkter, som programvara till dator och  
mobiltelefon, belysning, tangentbord och andra 
ergonomiska tillbehör. 

Våra 40 år i branschen har gett oss stor erfaren-
het och kunskap inom synområdet som vi gärna 
delar med oss av på kurser och utbildningar.
Det innebär att vi kan erbjuda en totallösning 
– individuellt anpassade synhjälpmedel tillsam-
mans med skräddarsydd utbildning skapar de 
bästa förutsättningarna för ett effektivt arbete  
– i skolan, hemmet eller på arbetet.

Vårt huvudkontor ligger i Växjö och vi har dotter- 
bolag i Danmark, Norge, Schweiz, USA och  
Tyskland. Genom våra dotterbolag och distri-
butörer är vi väl representerade i hela världen. 
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MagniLink Vision  
 – möjligheternas system för arbete, hem och skola

MagniLink Vision har ergonomisk, integrerad 
kontrollpanel med taktila knappar och/eller  
vred inom bekvämt avstånd. Kan fås med ett  
tystgående, ergonomiskt A3-läsbord med  
mjuka kanter och friktionsbromsar. Välj mellan 
18,5” eller 23” skärm. 

Systemet är individuellt anpassningsbart – kan 
anpassas för i stort sett alla användares behov, 
oavsett om systemet ska användas i skolan, i 
hemmet eller på en arbetsplats.  

Välj kamera med HD- eller Full HD-kvalitet samt 
low vision-anpassad bildskärm. Jämn, dimbar  
belysning ger perfekta förutsättningar för  
ljuskänsliga användare.

TEXT TILL TAL
Tillvalet TTS (Text To Speech/Text Till Tal) 
erbjuder det bästa av två världar – en högkvali-
tativ läskamera och läsmaskin med uppläsning 
av text i en och samma produkt. TTS ger ökad 
läshastighet samt en mer uthållig och avslapp-
nad läsning. TTS-funktionen är fabriks- 
installerad och måste beställas från start.

DELAD SKÄRM
Anslut en splitbox, en PC/Mac/Chromebook 
och/eller en avståndskamera och bilden kan 
delas mellan dessa enheter och läskameran. 
Perfekt i skol- eller arbetsmiljö.

Bild från  
läskamera 

Bild från  
avståndskamera

Bild via splitbox från dator 

KOMBINERA EFTER BEHOV:

Med eller  
utan läsbord

Välj kontrollpanel

Med eller utan TTS

Välj storlek på skärm

Split-funktion:

För att ytterligare underlätta användandet finns tillbehör som monitorfot och monitorarm  
till extern skärm, hållare för extern kontrollpanel samt tak- och väggfäste för avståndskamera.

För mer information och pris, kontakta 
oss på info@lvi.se eller 0470-72 77 00 eller 
besök oss på lvi.se.
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MagniLink S Premium 2  
– liten, smidig och flexibel

Tack vare den modulbaserade designen kan 
MagniLink S Premium 2 anpassas till varje 
användares unika behov. Genom att välja olika 
kombinationer av kameror, anslutningsmöj-
ligheter, funktioner och tillbehör, kommer 
enheten att tillgodose behovet för respektive 
användare i skolan, på arbetsplatsen – eller var 
som helst där flexibilitet och tillgänglighet be-
hövs. Flera olika funktioner gör enheten mycket 
effektiv:

•  Anslut till monitor
•  Anslut till PC, Mac eller Chromebook 
•  Dela skärmbilden (Split-funktion)
•  Är både en läs- och avståndskamera
•  Har medföljande innovativ mjukvara
•  Textuppläsning (TTS) till PC och Mac
•  Flera smidiga dockningsstationer att välja   
 mellan för anslutnning till dator och monitor 
•  Får ström från datorn
•  Har överlägsen bildkvalitet
•  Är kompatibel med hjälpmedelsprogram   
 som ZoomText och SuperNova 

Systemet tar minimalt utrymme på skrivbordet 
och kan snabbt och smidigt fällas ihop och 

plockas undan, eller tas med. MagniLink S  
Premium 2 kan väljas med HD eller Full HD- 
kamera. Båda alternativen ger bra bildkvalitet 
men med Full HD får du en skarpare och mer 
detaljrik bild både i läs- och avståndsläge.

UTÖKAT ANVÄNDANDE MED SPLIT 
Genom att dela skärmbild mellan kamera 
och dator kan man läsa ett dokument eller 
hänga med i vad som händer framme vid 
tavlan samtidigt som man anteckanar.

För mer information och pris, kontakta 
oss på info@lvi.se eller 0470-72 77 00 eller 
besök oss på lvi.se.

Flexiblare  
användning med 
dockningsstation! 
Välj med läsbord, 

bordsklämma  
eller platta. 
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MagniLink Zip  
 – läskameran med allt i ett

MagniLink Zip kan beställas med HD eller Full 
HD-kamera och med 13 “ eller 17” skärm och 
systemet har alla funktioner man kan förvän-
ta sig av en läskamera. MagniLink Zip passar 
utmärkt som stationär läskamera i hemmet, 
skolan eller på arbetsplatsen samtidigt som 
den lätt kan fällas ihop och plockas undan eller 
flyttas mellan olika platser. 

FLERA FUNKTIONER
Kameran i MagniLink Zip kan enkelt vridas till 
avståndsläge och är justerbar både vertikalt 
och horisontellt. Även ett spegelläge erbjuds, 
vilket exempelvis underlättar då man lägger 
make up. Kontrollpanelen med taktila knap-
par och vred är enkel och logisk att använda. 
För den som önskar erbjuds även avancerade 
funktioner.

Full HD-modellen erbjuder den bästa bild- 
kvalitet vi någonsin presterat och är också det 
idealiska valet för RP-användare, då den  
erbjuder en mycket bra kontrast och låg  
initialförstoring.

MagniLink Zip fungerar perfekt för den som vill 
lösa korsord, handarbeta, läsa recept, böcker 
eller tidningar. 

PRAKTISKA TILLBEHÖR
Som tillval erbjuds ett bekvämt läsbord med 
friktionsbromsar i längs- och sidled, vilket gör 
läsningen bekväm och smidig. Det finns också 
ett batteri för upp till 4.5 h användning, dator-
tillkoppling, samt programvara för PC, Mac och 
Chromebook. För PC och Mac kan man också 
välja till en TTS-funktion (Text To Speech/Text 
Till Tal) som innebär att tryckt text kan OCR- 
behandlas och läsas upp. 

För mer information och pris, kontakta 
oss på info@lvi.se eller 0470-72 77 00 eller 
besök oss på lvi.se.

Smidig att fälla ihop och plocka undan. 

Passar lika bra i skolan som hemma eller på arbetet. 

Välj med  
eller utan läsbord

Välj storlek  
på skärm

Välj kamera i 
HD eller Full HD
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MagniLink PRO  
– för en tillgänglig arbetsplats

MagniLink PRO är utvecklad med ambitionen 
att vara det ultimata systemet för alla yrkes- 
verksamma användare, oavsett yrke. 

ALLTING FÅR PLATS 
MagniLink PRO har ett marknadsledande 
arbetsavstånd. Det innebär att du obehindrat 
kan bläddra i princip i allt (t ex stora böcker och 
pärmar) under kameran, hela tiden med full 
skärpa.

FANTASTISK BILD 
En högkvalitativ kamera med Full HD i läs-/
avstånds-/spegelläge ger dig alltid en kristall-
klar, skarp och detaljerad bild med en naturlig 
färgåtergivning, oavsett förstoringsnivå.

ANVÄND EFTER EGET BEHOV
Det går enkelt och snabbt att fälla upp  
eller ned systemet och du kan snabbt rensa 
skrivbordet innan du går hem för dagen. Den 
medföljande väskan gör systemet enkelt att 
transportera. Lägg till ett batteri för större 
flexibilitet och du kan använda systemet upp till 

nio timmar, var du än befinner dig. MagniLink 
PRO kan anslutas till PC, Mac och Chromebook 
– eller direkt till en monitor eller en interaktiva 
whiteboard – full valfrihet!

Spara bilder med läskameran – eller spela in 
föreläsningar med avståndskameran och se 
dem igen – när som helst. 

Programvaran för PC och Mac är kompatibel 
med flera andra vanligt förekommande pro-
gramvaror, som t ex ZoomText och SuperNova. 
Det finns även mjukvara för Chromebook som 
enkelt laddas ner från Chrome Web Store.

KRAFTFULLA TILLBEHÖR
Anpassa din Magnilink PRO genom att lägga 
till ett bekvämt läsbord, TTS-funktion (textupp- 
läsning) och/eller ett batteri.

För mer information och pris, kontakta 
oss på info@lvi.se eller 0470-72 77 00 eller 
besök oss på lvi.se.

Välj kamera i 
HD eller Full HD
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 Funktioner  MagniLink Vision MagniLink S Pr 2 MagniLink Zip MagniLink Pro

 Kamera  HD eller FHD  HD eller FHD  HD eller FHD  FHD

 Bildfrekvens  60 Hz  60 Hz  60 Hz  60 Hz

 Autofokus  Ja  Ja  Ja  Ja

 Monitor  Tillval  Tillval  13“ eller 17“  Tillval

 Vikt  11,8 kg till 13,5 kg
 (olika modeller)

 1,9 kg  Från 3,5 kg  4,2 kg

 Fri arbetshöjd  21 cm  31 cm  28 cm  42,5 cm till 46 cm

 Förstoring  1.7 till 90x
 (Beroende på  
 kamera och skärm)

 1.4 – 75x (HD)
 1.1 – 75x (FHD)

  1.3 – 35x (13“)
  1.4 – 45x (17“)

 1.1 – 70x

 Avståndsläge  Nej (ja, om du väljer    
 till avståndskamera)

 Ja  Ja  Ja

 Ljus/Dimbart ljus  Ja/Ja  Ja/Ja  Ja/Ja  Ja/Ja

 X/Y-läsbord  Ja  Tillval  Tillval  Tillval

 Batteri  Nej  Nej  Tillval  Tillval

 Mjukvara  Tillval  Ja  Tillval  Ja

 Detta ingår  Läskamera,  
 anslutningskabel,     
 bruksanvisning

Läskamera, löstag    
bar USB/HDMI- 
modul, USB-
kabel, HDMI till 
HDMI-kabel, HDMI 
till DVI-kabel,
nätadapter,  
mjukvara, bärväska,
bruksanvisning

Läskamera, nät- 
adapter, bärväska,
bruksanvisning

Läskamera, nät- 
adapter, mjukvara,
USB-kabel, HDMI 
till HDMI-kabel, 
HDMI till DVI-kabel, 
bärväska, bruks- 
anvisning

 Tillval/Tillbehör Monitor, monitor-
fot, monitorarm, 
läsbord, olika 
kontrollpaneler, 
DVI-switch, mjuk-
vara, hårdvarusplit, 
avståndskamera, 
TTS (TTS-tillvalet 
måste beställas från 
start)

Olika docknings- 
stationer, TTS-mjuk-
vara, hårdvarusplit, 
avståndskamera, 
monitor, monitor-
fot, monitorarm

Läsbord, batteri, 
mjukvara, TTS-
mjukvara       

Läsbord, TTS-mjuk-
vara, hårdvarusplit, 
avståndskamera, 
monitor, monitor-
fot, monitorarm



MagniLink Voice 2  
 – liten, enkel läsmaskin fylld med smarta funktioner

MagniLink Voice 2 är läsmaskinen med fokus på 
enkelhet, hög prestanda och modern design. 
Förstklassiga material, detaljer och ytbehand-
lingar garanterar stabilitet såväl som hållbarhet.
Detta, plus den nätta formen gör den perfekt 
att resa med och byta plats på.

ENKEL ATT ANVÄNDA
MagniLink Voice 2 är dessutom väldigt enkel 
att använda – tryck bara på den orangefärgade 
knappen och texten omvandlas till tal! 

Andra finesser:
•  Enkel att starta – lyft bara upp kamera-armen  
 och sätt igång
•  Anpassas till användaren genom justerbar  
 läshastighet, volym, olika ljudprofiler och  
 röster med mera
•  Läser även snedplacerade dokument
•  Läser ett helt A4-ark
•  Har automatisk språkidentifiering
•  Stort skärpedjup – ger även utmärkt   
 resultat vid skanning av tjocka böcker
•  Kan även läsa upp dokument från USB
•  Talstöd för alla funktioner  

SMARTA TILLBEHÖR
Välj till ett högpresterande batteri med upp 
till fem timmars driftstid.  

Med tillvalet monitorutgång presenteras den 
skannade texten på en skärm så att du kan läsa 
och höra texten samtidigt. Detta underlättar 
orientering i dokumentet och förbättrar läsför-
ståelsen.  

För mer information och pris, kontakta 
oss på info@lvi.se eller 0470-72 77 00 eller 
besök oss på lvi.se.

Tryck på den orangefärgade knappen och texten omvandlas till tal!

Enkel att fälla ihop och bära med sig!
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 Funktioner  MagniLink Vision MagniLink S Pr 2 MagniLink Zip MagniLink Pro

 Kamera  HD eller FHD  HD eller FHD  HD eller FHD  FHD

 Bildfrekvens  60 Hz  60 Hz  60 Hz  60 Hz

 Autofokus  Ja  Ja  Ja  Ja

 Monitor  Tillval  Tillval  13“ eller 17“  Tillval

 Vikt  11,8 kg till 13,5 kg
 (olika modeller)

 1,9 kg  Från 3,5 kg  4,2 kg

 Fri arbetshöjd  21 cm  31 cm  28 cm  42,5 cm till 46 cm

 Förstoring  1.7 till 90x
 (Beroende på  
 kamera och skärm)

 1.4 – 75x (HD)
 1.1 – 75x (FHD)

  1.3 – 35x (13“)
  1.4 – 45x (17“)

 1.1 – 70x

 Avståndsläge  Nej (ja, om du väljer    
 till avståndskamera)

 Ja  Ja  Ja

 Ljus/Dimbart ljus  Ja/Ja  Ja/Ja  Ja/Ja  Ja/Ja

 X/Y-läsbord  Ja  Tillval  Tillval  Tillval

 Batteri  Nej  Nej  Tillval  Tillval

 Mjukvara  Tillval  Ja  Tillval  Ja

 Detta ingår  Läskamera,  
 anslutningskabel,     
 bruksanvisning

Läskamera, löstag    
bar USB/HDMI- 
modul, USB-
kabel, HDMI till 
HDMI-kabel, HDMI 
till DVI-kabel,
nätadapter,  
mjukvara, bärväska,
bruksanvisning

Läskamera, nät- 
adapter, bärväska,
bruksanvisning

Läskamera, nät- 
adapter, mjukvara,
USB-kabel, HDMI 
till HDMI-kabel, 
HDMI till DVI-kabel, 
bärväska, bruks- 
anvisning

 Tillval/Tillbehör Monitor, monitor-
fot, monitorarm, 
läsbord, olika 
kontrollpaneler, 
DVI-switch, mjuk-
vara, hårdvarusplit, 
avståndskamera, 
TTS (TTS-tillvalet 
måste beställas från 
start)

Olika docknings- 
stationer, TTS-mjuk-
vara, hårdvarusplit, 
avståndskamera, 
monitor, monitor-
fot, monitorarm

Läsbord, batteri, 
mjukvara, TTS-
mjukvara       

Läsbord, TTS-mjuk-
vara, hårdvarusplit, 
avståndskamera, 
monitor, monitor-
fot, monitorarm



Mjukvara till MagniLink
 – gör våra MagniLink-produkter ännu vassare

Programvaran styr läskamerans egenskaper, 
som exempelvis förstoringsgrad, artificiella 
färger och ljusstyrka samt ger användaren möj-
lighet till individuella anpassningar för bästa 
upplevelse. Smarta egenskaper som ger ökat 
deltagande – i skolan, på jobbet och hemma!

Mjukvaran skiljer sig något åt beroende på om 
du använder PC, Mac eller Chromebook, men 
följande funktioner gäller på samtliga enheter: 

• Olika färg- och ljusinställningar, t.ex. natur-
liga och artificiella färger. 

• Olika förstoringsgrad. 
• Låsbar autofokus. 
• Ta och visa bilder. 
• Spela in och visa videoinspelning. 
• Spegla, rotera och frysa bilder. 
• Automatiska uppdateringar (kräver internet) 
• Olika hjälplinjer för att underlätta läsning. 
• Styrning av funktionerna på olika sätt. 

Antingen via kortkommandon på tangent-
bordet eller knappar på läskamerans kon-
trollpanel. 

• Konfigurering av egna kortkommandon. 
• Kamerabilden placerad överst/längst fram 

bland alla öppnade applikationer. 

För PC och Mac kan du också välja till TTS 
(Text To Speech/Text Till Tal) som ett alternativ 
och för Chromebook finns tillvalet OCR. Dessa 
tillval omvandlar tryckt text till tal. Att få texten 
uppläst samtidigt som man läser ger ökad 
läsförståelse och uthållighet i läsandet.

10  MJUKVARA MAGNILINK

För mer information och pris, kontakta 
oss på info@lvi.se eller 0470-72 77 00 eller 
besök oss på lvi.se.



Mjukvara till MagniLink
 – gör våra MagniLink-produkter ännu vassare

Övrig mjukvara
 – för förstoring och skärmläsning

LVI erbjuder programvaror som gör dator 
och telefon tillgängliga för personer med 
synnedsättning, som t ex förstoringsprogram, 
skärmläsare och andra mjukvaror. Flera 
programvaror har gratis demoversioner som är 
lätta att komma åt från vår hemsida lvi.se.

Vi har ett brett sortiment av mjukvara och här 
nämner vi ett fåtal. Fler finns på vår webbsida 
under programvara.

MagniLink PCViewer Standalone. Detta är en 
egenutvecklad programvara som kan användas 
på en Windowsbaserad PC utan att den är 
kopplad till en MagniLink läskamera. Med 
mjukvaran kan du OCR-behandla dokument 
och få dessa upplästa av den inbyggda 
talsyntesen. Du kan även visa den OCR-
behandlade texten med eller utan tal i olika 
visningslägen. 

SuperNova. Programvara med möjlighet till 
förstoring, uppläsning samt stöd för punktskrift 
för Windows. SuperNova är kompatibel med 
Windows 7/ 8.1/ 10 och MagniLink mjukvara. 

Produktfamiljen består av: SuperNova Försto-
ring, SuperNova Förstoring och talstöd samt 
SuperNova Förstoring och skärmläsning.  
SuperNova kan fås antingen på CD-rom  
eller för nedladdning. Dessutom finns en USB-
variant med ”gästläge”som gör det möjligt att 
enkelt flytta mjukvaran mellan olika datorer. 

ZoomText. Ett kraftfullt programverktyg som 
ger människor med synnedsättning möjlighet 
att se, höra och använda allting på Windows-
baserade datorer, notebook och surfplattor. 
ZoomText finns i två versioner: Magnifier och 
Magnifier/Reader. 

Infovox. Innovativ och lätthanterlig allt-i-ett-
lösning för användning på olika datorer. En 
talsyntes som med tydliga och behagliga röster 
läser upp textbaserad information i realtid.

Jaws. Ett skärmläsningsprogram som fun-
gerar med alla Windows-versioner och styrs 
med hjälp av kortkommandon, talsyntes och 
punktdisplay. Används ofta tillsammans med en 
punktdisplay och stödjer de flesta fabrikat.    
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Scanna koden för att ta del av hela  
vårt sortiment av programvara



M5 HD Plus
M5 HD Plus har en skärm på 5” och med hjälp 
av den praktiska pekskärmen kan du välja att 
förflytta dig i en sparad bild antingen med 
fingrarna på skärmen eller med knapparna. De 
justerbara läslinjerna och maskerna underlättar 
läsningen för den som ser dåligt. Enheten är 
utrustad med kamera både för att läsa på nära 
håll och på avstånd. 

Snow 4.3
Snow 4,3 är den minsta enheten i vårt sortiment 
med en skärm på 4,3”. En riktigt bra kamera 
med autofokus samt avancerad bildteknik ger 
skarp bild även om du rör på handen eller har 
läskameran inställd på lägsta förstoring.  
 
Den nätta designen gör att du kan använda 
Snow 4,3 med en hand och kan på så sätt 
göra flera saker samtidigt. Det utvikningsbara 
stödbenet gör den också idealisk när du 
behöver anteckna med papper och penna.  

12  HANDHÅLLNA LÄSKAMEROR

Våra mindre, handhållna läskameror är alla enkla att använda, 
fyllda med smarta funktioner och smidiga att bära med sig 
– vilket ökar möjligheterna till ett aktivt liv! Stoppa ner i fickan 
eller väskan och plocka fram när du behöver se texter och bilder 
på exempelvis kartor, prislappar eller innehållsförteckningar.  

Underlättar i vardagen!



Snow 7 HD Plus
Snow HD Plus är en mycket funktionell, 
handhållen läskamera med 7” bildskärm 
och utrymme att spara ända upp till 1000 
bilder. Enheten finns i två modeller, antingen 
med eller utan text-till-tal-funktion. Har 
du valt en enhet med text-till-tal-funktion 
underlättas vardagen ytterligare. Att lyssna 
på en text samtidigt som man läser ökar både 
läshastigheten och uthålligheten samt ger en 
mer avslappnad läsning. 

Enheten stöder också bildöverföring mellan 
läskameran och en PC via USB-kabel. Snow 7 
HD Plus är utrustad med kamera både för att 
läsa på nära håll och på avstånd.

Snow 10 Pro
Snow 10 Pro är full av smarta funktioner och 
har utöver avstånds- och läskamera även en 
spegelfunktion. Den har även en inbyggd 
MP3-spelare, utrymme att lagra 1000 bilder och 
förstoring på upp till 19x. Med en skärmstorlek 
på 10” påminner den om en surfplatta i storlek. 
Snow 10 Pro inns i två versioner,  med text-till-
tal-funktion eller utan.

Har du valt en Snow 10 Pro med text-till-tal-
funktion får du tillgång till fler funktioner som 
underlättar i vardagen, som exempelvis:
• Möjlighet att välja upp till 20 olika    
 språkversioner (och fler språk är på gång).
• Möjlighet att få längre texter upplästa.
• Spara ner talat material till JPG-, TXT-   
 eller RTF-format. Dessa filer kan också  
 överföras till en PC via USB-anslutning.
• Talstöd för alla inställningar och funktioner.

M5 HD Plus
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Underlättar i vardagen!



14  BELYSNING MED FÖRSTORING

LVI erbjuder hela sortimentet från Glamox 
Luxo. Lamporna erbjuds i flera olika färger 
och levereras som standard med bordsfäste 
och ljuskälla. Som tillbehör finns golvstativ, 
väggfäste, bordsfot och olika tilläggslinser. Alla 
produkter från Glamox Luxo har fem års garanti. 

Förstoringslamporna är särskilt utvecklade för 
maximal horisontell och vertikal rörelse. De ger 
maximal horisontell räckvidd och blir alltid
kvar i rätt position utan att dippa. 

I vårt sortiment har vi dessa lampor med 
förstoring: 

LFM LED G2 3D/5D. Dimbar förstoringslampa 
med låg vikt helt i metall. LED-ljus och flexibel 
fjäderbalanserad arm som ger lång räckvidd och 
gör det enkelt att ställa in exakt position. 
Levereras med bordsfäste och LED-ljuskälla. 
Finns med 3 eller 5 dioptrier glaslins. Linsdia-
meter 127 mm.

För mer information och pris, kontakta 
oss på info@lvi.se eller 0470-72 77 00 eller 
besök oss på lvi.se.

KFM LED.

Wave LED med golvstativ.

Belysning
 – med praktisk förstoring

Wave LED 3,5D/5D. Förstoringslampa med  
dimbar energibesparande LED-belysning,  
timer och 3D-funktion. 3,5 eller 5 diopter glaslins. 

KFM LED 3D/5D. Avancerad dimbar 
förstoringslampa från Glamox Luxos senaste 
generation med energibesparande LED-
belysning och timer. LED modulerna är dimbara 
1–100%. 

Scanna koden  
för att se hela vårt  
belysningssortiment
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Wave LED med golvstativ.

Vi erbjuder även arbetsplatsbelysning utan 
förstoring från Glamox Luxo och ett par andra 
återförsäljare. Även dessa är ytterst funktionella 
och ergonomiska i sitt utförande. Bra belysning 
minskar risken för hälsoproblem, ökar 
säkerheten och förbättrar produktiviteten!

I vårt sortiment har vi bland annat dessa lampor 
om är anpassade för arbetsplatsen: 

VERIT. En skrivbordslampa som är trustad med 
fjäderbalanserad arm som gör lampan flexibel 
att ställa in och hålla lamphuvudet i rätt po-
sition. En högfrekvent elektronisk reaktor ger 
flimmerfritt ljus. Standardutförande är med 
bordsfäste, bordsfoten är ett tillbehör. Finns i 
svart eller vit färg.

INLITE. Toppmodern skrivbordslampa som  
kombinerar moderna, snygga linjer med  
funktioner som gör armaturen till ett effektivt 
arbetsredskap. Dimmerfunktion och reglage för 
justering av ljustemperatur och funktioner ger 
användaren möjlighet att göra helt individuella 
inställningar. Fyra förinställda lägen gör det 
enkelt att skifta mellan de vanligaste inställ- 
ningarna: varm belysning, varm vit belysning, 
studiebelysning och arbetsbelysning.

SPLIT. En skrivbordslampa som är särskilt  
lämplig för stora arbetsytor där man behöver 
mycket ljus. LED-modeuler ger ett brett, dim-
bart, asymmetriskt fördelat ljus, som är ergo-
nomiskt korrekt och starkare än i traditionella 
lampor. Närvaro-sensor finns som tillval.

EASY ONE. En golvlampa som ger ergo-
nomiskt ljus för höj- och sänkbara skrivbord. 
Belysningen är nämligen konstruerad med en 
avståndssensor som känner av avståndet till 
bordsytan och anpassar för att alltid ge sam-
ma ljusnivå på bordsytan oavsett höjd. Utöver 
nedåtriktad belysning finns även en uppåtriktad 
som bidrar till allmänbelysning i rummet.

På lvi.se hittar du hela vårt sortiment av atbets-
platsbelysning. Välkommen!

Arbetsplatsbelysning
 – för en skonsammare arbetsmiljö

Easy One.

Verit.

Split.
Inlite.



16  TEKNIKKÄPP CIRRUS

Både materialval och konstruktion gör teknik-
käppen Cirrus extremt lätt samtidigt som den 
är stabil och hållbar. Det ergonomiska hand-
taget är utformat för att ligga skönt i handen 
även vid långvarig användning och den unika 
doppskon är specialtillverkad för att vara  
mycket lätt, precis som käppen i helhet. 

Doppskon är något större än många andra 
doppskor, 30 mm i diameter, vilket minskar 
risken för att fastna i underlaget. Den är över-
dragen med en unik hårdmetallbeläggning, 
vilket ger en ovanligt lång livslängd. Doppskon 
fungerar bra på alla underlag, vilket innebär att 
flera olika doppskor ej behövs. 

De som testat Cirrus kan intyga att den är 
avsevärt skonsammare att använda jämfört med 
andra käppar. Inte minst då man lätt kan växla 
mellan vänster och höger hand, och därmed få 
en mera allsidig belastning på kroppen – man 
orkar helt enkelt gå längre med sin käpp utan 
att bli trött. En lätt käpp är också en säkrare 
käpp, eftersom man kan vara mer avspänd i 

Cirrus
 – lätt som ett fjädermoln

kroppen och då reagerar snabbare på ovän-
tade hinder. Dessutom blir inte påfrestningen 
så hård på handled, arm, axel och nacke.

Cirrus finns i fem olika längder: 120 cm, 130 cm, 
140 cm, 150 cm samt 160 cm.



BuzzClip hjälper dig att upptäcka vad som 
finns framför dig – den ger helt enkelt ifrån 
sig vibrationer när du närmar dig något som 
är i vägen. För den som är blind är käpp ett 
hjälpmedel men det kan vara svårt att upptäcka 
saker i ansiktshöjd, t.ex. skyltar, trädgrenar och 
stolpar. Här kan BuzzClip vara till stor hjälp då 
den ger viktigt skydd mot huvud och överkropp. 
Den kan enkelt hållas eller fästas på många 
former av kläder, vilket gör den till en mångsidig 
och användbar enhet.

BuzzClip kan liknas vid en bils backsensor och 
har en sensor som använder ultraljud för att 
upptäcka hinder framför och snett åt sidan. 
Enheten fästs t.ex. på användarens T-shirt, 
skjorta eller jacka och avståndet kan ställas 
in på 1, 2 eller 3 meter. BuzzClip ger ifrån sig 
vibrationer när användaren närmar sig något 
som är i vägen, och ju närmare ett föremål man 
kommer desto snabbare vibrationer. 

 

BuzzClip
 – det skyddande ögat
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BuzzVlip fäster du lätt på dina kläder.

6DOT Braille label maker är en ergonomiskt 
utformad märkapparat för punktskrift. Den har 
ett inbyggt braille-tangentbord som är mycket 
lätt att använda – på bara några sekunder har 
du skrivit din första Dymo-etikett! 
 
Det går också att ansluta ett vanligt tangent- 
bord så att även personer utan braille-erfarenhet 
kan skriva ut etiketter.

6DOT Braille label maker 
 – smidig och lättanvänd märkapparat för punktskrift



18  PUNKTDISPLAY 

Esys punktdisplayer finns i storlekarna 12, 24, 
40, 64 och 80 punktceller. Både Esys- och Esys 
Light-modellerna kan användas med dator, 
telefon eller surfplatta och gör det enklare 
för användaren att manövrera på displayen 
istället för på till exempel en touchskärm eller 
surfplatta. Esys punktdisplayer är kopplingsbara 
via USB eller Bluetooth.

SMART ANTECKNINGSHJÄLPMEDEL
Esys är ett självständigt anteckningshjälpmedel 
som kan användas för att anteckna och läsa 
det som skrivits utan att displayen är ansluten 
till dator eller smartphone. Detta är praktiskt 
på resor eller då man inte har tillgång till ström 
eller nätverk. Sparade anteckningar lagras på 
ett SD-kort och kan senare överföras till en 
dator. 

EASYS LIGHT 
För den som inte behöver anteckna finns 
alternativet Esys Light, utan punkttangentbord. 
Light-versionen har även den Bluetooth för 
smidig trådlös kommunikation och 24 eller 40 
tecken i punktdisplayen som gör det enkelt att 
läsa vad som står på datorskärmen, surfplattan 
eller smartphonen. 

Esys punktdisplay
 – med trådlös anslutning

Easys 80.

Easys 12.

Easys 40.

Fungerar  
med Windows, 
Mac OS X, iOS, 

Android och  
Linux. 

QBraille XL från HIMS är en punktdisplay som 
utöver punktcellerna även kombinerar ett 
Perkins tangentbord med funktionstangenterna 
från ett vanligt QWERTY tangentbord. Detta 
gör att användaren kan göra all inmatning och 
styrning från punktdisplayen och behovet av ett 
vanligt tangentbord minskar.  

FLEXIBEL OCH MÅNGSIDIG
QBraille XL har 40 celler och är kompatibel med 
PC, Mac, iOS och Android samt stöder en USB- 
och sex samtidiga Bluetooth-anslutningar för 
omedelbar punktskrift till och från användarens 

alla enheter (dator, smartphone eller surfplatta) 
med en enda knapptryckning. Enheten är 
kompatibel med alla vanliga skärmläsare.
Utöver sin funktion som punktdisplay har 
QBraille XL även ett antal inbyggda program 
installerade som standard, nämligen 
Anteckningar, Kalender, Alarm, Kalkylator, 
Klocka, Stoppur, Nedräkningstimer och Daisy-
läsare. 

QBraille XL 
 – med hybridtangentbord!



BrailleSense Polaris.
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BrailleSense Polaris och BrailleSense Polaris 
Mini är två mycket snabba antecknings- 
apparater som är enkla att använda och fulla 
med smarta funktioner som underlättar i 
vardagen. De är Androidbaserade och det
finns möjlighet att installera vanliga Android-
appar från Google Play på enheterna.

BRAILLESENSE POLARIS. Ett snabbt och
enkelt anteckningshjälpmedel med 32
cellers punktdisplay och kraftfull processor.
Enheten används med fördel helt fristående 
men kan även användas som punktdisplay till 
PC, MAC och Smartphones. 

Förutom den enorma tillgången på
Android-appar finns det också massvis
med inbyggda funktioner i enheten så
som webbläsare, FM-radio och avancerade
matematiska funktioner. Den har också en
ordbehandlare som ger tillgång till en
mängd olika filformat som doc, docx, txt,
brl och brf. Användaren kan exempelvis
utföra skrivuppgifter genom att använda

Perkins-tangentbordet och redigera sitt arbete
med hjälp av redigeringskommandon
som liknar dem för Windows.

Det går också att skicka e-post samt hålla
ordning på sina kontakter och möten och 
synkronisera dem med sitt Google-konto,
och mycket, mycket mer.

BRAILLESENSE POLARIS MINI. BrailleSense 
Polaris Mini är lillebror i Polarisfamiljen med 
20 cellers punktdisplay och passar dig som vill 
ha en så liten anteckningsapparat som möjligt. 
Den Androidbaserade enheten är snabb och
mycket lätt – med en vikt på endast 415 g.
Enheten stöder Googles appar vilket gör att du 
enkelt kan kommunicera med omvärlden var du 
än befinner dig.
 
Precis som BrailleSense Polaris är denna
mindre variant fylld med en massa smarta
funkioner, som möjlighet att spela upp
och navigera i böcker i DAISY-format samt
lyssna på FM-radio.

Anteckningshjälpmedel
 – Braille Sense Polaris & BrailleSense Polaris Mini

BrailleSense Polaris Mini.



20  PUNKTSKRIVARE

Index svensktillverkade punktskrivare kan 
anslutas till datorn på flera sätt. Förutom skri-
var- och serieport finns USB- och nätverksport. 
Den inbyggda nätverksporten gör att punkt-
skrivaren kan anslutas direkt till nätverket med 
en egen IP-adress.  

Winbraille PRO medföljer alla Index punkt-
skrivare utan extra kostnad. Det är ett punkt- 
konverteringsprogram som gör det möjligt 
att skriva ut på punkt från Windows-program. 
Konverteringen kan ske helt automatiskt och 
texten kan visas och redigeras, antingen som 
svartskrift eller punktskrift. Det ingår även 
mjukvara för att skriva ut taktil grafik.

Vi har tre punktskrivare från Index i vårt sorti-
ment; Index Basic D, Index Everest och Index 
Braille Box.

INDEX BASIC-D. Med 100 tecken per sekund 
är den snabbast i sin prisklass. Index Basic-D 
är världens bäst säljande punktskrivare och lika 
lätt att använda som att tycka om. Den ställs 
in med svenskt tal och har knappar märkta 
med både svartskrift och punkt. Används för 
dubbelsidigt traktormatat papper. 
 

INDEX EVEREST. Everest hanterar både enkel 
och dubbelsidig utskrift med lösblad för läsning 
eller bindning. Den är lätt att använda, både 
för seende och synsvaga eftersom den ställs 
in med hjälp av knappar med talstöd som är 
märkta med punktskrift. Med Everest kan du 
skapa gemensamma dokument, punktskrift 
böcker, etiketter och visitkort – allt lika 
enkelt. Everest är dessutom en mycket snabb 
punktskrivare.

INDEX BRAILLE BOX. Skriver ut 300 tecken 
per sekund och den har också inbyggt 
pappersfack som rymmer upp till 400 
pappersark samt röstfeedback på svenska.

Punktskrivare  
  – Lättanvända och snabba

Index Braille Box.Index Basic-D.

Index Everest.



MAGNILINK MEKANISKT BORD, F20  
60 x 60 cm 
F20 är ett smidigt och lättplacerat bord som 
passar bra till flera av våra läskameror. Arbets- 
höjden är enkel att justera manuellt och går 
att reglera från 57–79 cm höjd. Bordsskivan har 
formatet 60 x 60 cm och det ingår en skjutskiva. 
Bordet levereras med fyra stabila hjul och stativ. 
Levereras delvis omonterat i platt paket. 

MOBILT/STATIONÄRT LÄSSTÖD
Flexibla stöd för dokument, pärmar, böcker,  
foldrar, bilder mm med justerbar höjd och 
vinkel. Ett tillbehör som passar alla som arbetar 
med dokument. Det mobila lässtödet (LM) har 
måtten 38 x 31 cm och den låga vikten på 2 kg 
gör det enkelt att ta med sig. Det stationära 
(LS) är något större med måtten 40 x 43 cm och 
väger 3,6 kg.

LVI MONITOR 18,5” ELLER 23” 
Högkvalitativ monitor från LVI, speciellt utveck-
lad för användare med nedsatt syn. Monitorn 
har matt, anti-reflekterande skärmyta, utmärkt 
skärpa och kontrast, ljusa skärmkanter och en 
design som passar till LVIs läskameror. Som 
tillbehör till monitorn finns en robust, flextibel 
monitorarm med bordsfäste samt en roterbar 
monitorfot som är justerbar i höjd.

TANGENTBORD 
LVI erbjuder flera olika tangentbord från 
ZoomText och LogicKeyboard, som alla 
har stora, tydliga tecken med flera olika 
färgalternativ på tecken och bakgrund.
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LS

LM

Andra praktiska tillbehör

Bluetooth mini.

Logic.

Scanna koden för mer information  
om våra tangentbord.

Punktskrivare  
  – Lättanvända och snabba

Index Braille Box.

Index Everest.



UTBILDNING & ARBETSPLATSANPASSNING

Se över arbetssituationen
med hjälp av LVIs experter

Under konceptet LVI Academy erbjuder vi 
olika utbildningsalternativ för både användare 
och förskrivare. Det kan handla om mindre 
utbildningsinsatser men också större insatser 
där vi hjälper till med allt från utredning till 
hjälpmedel och utbildning. Då analyserar vi 
arbetsplatsen och tittar på aktuella arbetsupp-
gifter och individens behov. Vi ser till att rätt 
hjälpmedel kommer på plats och bistår vid 
installation och driftsättning.

UTREDNING
När vi gör en utredning börjar vi med en  
analys av själva arbetsplatsen och utifrån 
individens behov kartlägger vi vilka möjligheter 
och hinder som finns. Vi tar också reda på vilka 
förväntningar som finns, hur arbetsuppgifterna 
ser ut, vilket arbetsmaterial personen i fråga ska 
arbeta med och hur lokalerna är utformade.

Därpå gör vi en bedömning av individens  
förutsättningar i förhållande till arbetsuppgif-
terna. Genom samtal med individen tar vi reda 
på vilka förkunskaper som finns, erfarenhet av 
kompenserande hjälpmedel och vilka eventu-
ella utredningar som tidigare gjorts. 

Efter inledande analys och bedömning kan vi  
ta fram förslag på några olika hjälpmedel 
som individen får möjlighet att prova och ut-
värdera. Det handlar då om att hitta hjälpme-
del som känns rätt för individen och i vissa fall 
också att hitta rätt kombination av hjälpmedel.

UTBILDNING
Efter den inledande utredningen kan vi arbeta 
vidare med installation och driftsättning av 
de hjälpmedel man anser passar bäst. Vi ser då 
till att hjälpmedel kommer på plats och fung-
erar som det ska.

Personen i fråga kan behöva ett enstaka hjälp- 
medel eller en kombination av flera olika. På 
LVI kan vi exempelvis erbjuda olika mjukvara 
som förbättrar tillgängligheten på dator och 
telefon, läskamera med eller utan text-till-tal-
funktion, punktskrivare samt punktdisplay och 
olika slags arbetsplatsbelysning.   

När hjälpmedlet är på plats hjälper vi till med 
vidare utbildning på arbetsplatsen. Vi visar 
hur hjälpmedlet fungerar och bygger upp 
fungerande rutiner. Mer information kring 
utbildning och arbetsplatsanpassning finns på 
lvi.se.

På LVI har vi en stor samlad kompetens kring synhjälpmedel,  
utbildning och anpassningar i såväl studie- som arbetssituationer. 
Genom att se helheten kan vi presentera lösningar där vi hjälper 
till med allt från start till mål.

ZoomText.

Astra.



UTBILDNING & ARBETSPLATSANPASSNING FINANSIERING

Den som har problem med synen kan vända sig till ögonkliniken på sitt närmaste sjukhus. 
Där görs en synundersökning av en ögonläkare, som skriver ut en remiss till syn- 
centralen om personen i fråga är berättigad till synhjälpmedel. På syncentralen hjälper 
synpedagoger och optiker dig att hitta rätt hjälpmedel. 

Har man behov av synhjälpmedel för att klara av sin arbetssituation kan man få  
ekonomiskt stöd för detta genom Försäkringskassan. Det gäller inte bara för själva  
synhjälpmedlet, utan även för den inledande utredningen där man tillsammans  
kommer fram till vilket synhjälpmedel som passar bäst.

Den blankett som ska fyllas i finns på Försäkringskassans webbsida:  
www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/arbetshjalpmedel

Det är samma blankett, ”Bidrag till arbetshälpmedel”, som används för att söka bidrag 
till expertutredningen som till att söka bidrag till införskaffande av själva synhjälpmed-
let. Enda skillnaden är var man sätter sitt kryss överst på blankettens andra sida.

Vet den synskadade redan från början vilket synhjälpmedel som behövs så krävs  
naturligtvis ingen expertutredning.

Berättigad till synhjälpmedel?
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5. Har du anlitat någon expert?

6. Har din arbetsgivare tagit del av ansökan? 

Eventuell kommentar från arbetsgivaren 

7. Kontouppgifter
clearingnummer kontonummer

nummer

Jag ansöker om bidrag för

Tillverkare eller försäljare (namn, adress och telefon)

Hur stort bidrag ansöker du om?
Har du ansökt om bidrag från någon annan än Försäkringskassan?

kronor

Jag har arbetshjälpmedel sedan tidigare

8. Vilka bilagor skickar du med?

OBS! Skriv ditt personnummer och din namnteckning  

på alla handlingar som du skickar in.

De här bilagorna behöver Försäkringskassan för att kunna fatta beslut. Här kan du skriva om du skickar med andra bilagor som du tycker är  

viktiga för din ansökan.

Ett medicinskt underlag som styrker funktionsnedsätt- 

ningen, till exempel ett läkarutlåtande eller ett audiogram

En offert på arbetshjälpmedel, reparation eller  

expertutredning

Intyg från tekniker om att ett arbetshjälpmedel är 

utdömt eller inte går att reparera

9 Underskrift

Uppgifterna hanteras i Försäkringskassans datasystem. Läs mer i broschyren "Försäkringskassans personregister".
Datum

Namnteckning

Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. När uppgifterna förändras måste  

jag meddela Försäkringskassan.

Jag vet att det är straffbart att lämna felaktiga uppgifter, att utelämna något eller att inte meddela Försäkringskassan när 

uppgifterna jag lämnat förändras.
Telefon, även riktnummer

4. Vad gäller din ansökan?

Kontohavare, om annan än du själv

Jag lämnar min arbetsgivares 

kommentarer i en bilaga

2 (2)

75
45

12
03

Personnummer

ange vilket hjälpmedel du har

att köpa ett arbetshjälpmedel
att reparera ett arbetshjälpmedel

en expertundersökning

Nej Ja, från

ange namn och telefon

Nej Ja

Nej Ja

Bankgiro Plusgiro

Bankkonto
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5. Har du anlitat någon expert?

6. Har din arbetsgivare tagit del av ansökan? 

Eventuell kommentar från arbetsgivaren 

7. Kontouppgifter
clearingnummer kontonummer

nummer

Jag ansöker om bidrag för

Tillverkare eller försäljare (namn, adress och telefon)

Hur stort bidrag ansöker du om? Har du ansökt om bidrag från någon annan än Försäkringskassan?
kronor

Jag har arbetshjälpmedel sedan tidigare

8. Vilka bilagor skickar du med? OBS! Skriv ditt personnummer och din namnteckning  på alla handlingar som du skickar in.
De här bilagorna behöver Försäkringskassan för att kunna fatta beslut. Här kan du skriva om du skickar med andra bilagor som du tycker är  viktiga för din ansökan.

Ett medicinskt underlag som styrker funktionsnedsätt- ningen, till exempel ett läkarutlåtande eller ett audiogram

En offert på arbetshjälpmedel, reparation eller  expertutredning

Intyg från tekniker om att ett arbetshjälpmedel är utdömt eller inte går att reparera

9 Underskrift

Uppgifterna hanteras i Försäkringskassans datasystem. Läs mer i broschyren "Försäkringskassans personregister".

Datum
Namnteckning

Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. När uppgifterna förändras måste  

jag meddela Försäkringskassan.
Jag vet att det är straffbart att lämna felaktiga uppgifter, att utelämna något eller att inte meddela Försäkringskassan när 

uppgifterna jag lämnat förändras.

Telefon, även riktnummer

4. Vad gäller din ansökan?

Kontohavare, om annan än du själv

Jag lämnar min arbetsgivares kommentarer i en bilaga

2 (2)
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Personnummer

ange vilket hjälpmedel du har

att köpa ett arbetshjälpmedel att reparera ett arbetshjälpmedel en expertundersökning

Nej Ja, från

ange namn och telefonNej Ja

Nej Ja

Bankgiro Plusgiro

Bankkonto

x

Kryssa här för bidrag 

till synhjälpmedel

Kryssa här för bidrag  

till expertutredning
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Marcus Glad
Serviceansvarig
(Kontor Växjö)

service@lvi.se
Tel: 0470-72 77 09

Helén Degerman
Marknadskoordinator/Order
(Kontor Växjö)

order@lvi.se
Tel: 0470-72 77 02

Hans Henretta
Säljansvarig Norr
(Kontor Sundbyberg)

hans.henretta@lvi.se
Tel: 0470-32 96 80

Andreas Schönbeck
Säljansvarig Söder
(Kontor Växjö)

andreas.schonbeck@lvi.se
Tel: 0470-72 77 20

Emil Jansson
Säljansvarig Mellersta
(Kontor Sundbyberg)

emil.jansson@lvi.se
Tel: 470-72 77 13

Kontakta oss gärna
för mer information kring våra produkter och tjänster 

Marcus Glad, Helén Degerman, Emil Jansson, Hans Henretta, Petter Helge och Andreas Schönbeck.

Petter Helge
Marknads- och försäljningschef
(Kontor Växjö)

petter.helge@lvi.se
Tel: 0470-72 77 10

LVI Low Vision International är en av världens ledande 
tillverkare av synhjälpmedel med uppdrag att göra 
vardagen enklare för människaor med synnedsättning. 
MagniLink läskameror utvecklas och tillverkas i Växjö, 
Småland. 

Vi är certifierade enligt ISO 9001 & 14001.

Svensk kvalitet – sedan 1978
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LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5, 
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00    
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se    
WWW.LVI.SE


