Let adgang til computer
for mennesker med synstab

Brug nemt
e-mail,
underholdning
og internet

At miste synet ændrer ens liv. Teknologi kan hjælpe dig med at blive mere
uafhængig, men hvad hvis du føler dig usikker?

GuideConnect kan bruges
på den enhed du vælger:
● Computer
● TV

● Tablet 		
(Windows)

Du kan styre
GuideConnect på
den måde, der
passer dig bedst:
● Touch-skærm
● Tastatur og mus
● Fjernbetjening
med taktil 		
afmærkning

Prøv GuideConnect for
let adgang til e-mail,
underholdning og internet.

Vi kan lave en løsning der passer netop til dit
behov, inklusive skærme i forskellige størrelser.

Få fat i GuideConnect i dag:
Gratis 30 dages
prøveperiode

Let adgang
til computer
for mennesker
med synstab

Hent ned på din
enhed

På www.YourDolphin.com/guideconnect
Har du spørgsmål, så kontakt os på 57 67 20 99 eller info@lvi.dk

Vil du:

GuideConnect tilbyder:

● Knytte forbindelser, kommunikere ● Valgmuligheder – kan køre på en
og føle dig tættere på familie og
tablet, på din computer eller på dit TV
venner
● Fleksibilitet – kan styres med en
● Få større uafhængighed og
touch-skærm, tastatur og mus
overskud til dine opgaver
eller med en fjernbetjening
● Have de sjovt, nyde hobbyer og
underholdning

For flere oplysninger:

57 67 20 99

● Enkelhed – med simple menuer
og hjælp til alle skærmsider

Designet med omtanke af og
for mennesker med synstab

Bliv underholdt
og hav det sjovt!

• GuideConnect er intuitiv at bruge.
Det er let at komme i gang med de
klare og enkle menuer.

• Lyt til et stort udvalg af
lokale, landsdækkende og
internationale radiostationer.

• Tale og forstørrelse som kan tilpasses
specielt til dig, gør GuideConnect velegnet
til alle typer synsnedsættelse.

• Du kan hurtigt finde, vælge og
lytte til tusindvis af gratis
lydbøger fra fx NOTA.

• Skriften kan være så stor, som du behøver, med
skrifttype og farve efter dit valg og den fremhævning og kontrast,
som passer dig.

• Få adgang til daglige aviser samme
dag, som de udkommer.

• Alt bliver læst op med en god, og let forståelig tale.

Klar let de daglige opgaver
• GuideConnect gør det let for dig at
holde styr på din kalender i din
hverdag.

Kom i gang
med det samme
• Kom nemt og hurtigt i gang, selv hvis
du føler dig usikker eller er ny i forhold
til teknik.

• At checke oplysninger og købe ind på
nettet er let som en leg.
• Ikke mere noget med at skulle sidde og
vente. Nu kan du selv læse og besvare
dine breve.

• Vores trin-for-trin-videovejledninger
fører dig gennem alt det
grundlæggende.

Hjælp og support til
hvert et skridt på din vej
Hold forbindelsen med familie og venner
• Du kan nemt sende og modtage e-mail og
dokumenter.
• Del fotos online for at fejre begivenheder
med familie og venner.
• Vores enkle menuer betyder, at du kan knytte
forbindelser og kommunikere nemt og simpelt.

• Der er en uddybende hjælp til hver
side.
• De fleste sider kan nås ved hjælp
af kun fire taster på tastaturet!
• En venlig medarbejder hos LVI
er altid klar til at hjælpe over
telefonen.

