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Inledning 
Om Elektronisk PODD mini 
I denna handbok beskrivs hur man kommer igång med att använda Elektronisk PODD mini. 
Elektronisk PODD mini är en 8 tums samtalsapparat för den som behöver en alternativ eller 
kompletterande kommunikation, s.k. AKK. Elektronisk PODD bygger på normal språkutveckling 
och hjälper till att utveckla språket och organisera ordförrådet så att man kan använda det i alla 
sammanhang. Man får möjlighet att uttrycka vad man vill, när man vill och var man än befinner 
sig. 
PODD står för Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display, vilket helt enkelt betyder effektiv 
och pedagogisk organisering av ord på ett sätt som stöder språkflexibilitet samtidigt som man 
uttrycker sig exakt. PODD utgår från det mest effektiva sättet att organisera ordförrådet för att 
möta varierande krav på kommunikationen. PODD från Abilia har utvecklats i nära samarbete 
med Gayle Porter, grundaren av PODD-metoden. 
PODD i kombination med gester och texter ger möjlighet att använda den mest effektiva metoden 
i varje situation - detta gör PODD till ett kraftfullt verktyg i kommunikationsutvecklingen. 
Syftet är att ge ett ordförråd så att men på ett konsekvent sätt kan kommunicera med 
omgivningen. Materialet är det mest kompletta och grundligt dokumenterade materialet på den 
svenska marknaden och systemet erbjuder kontinuerligt nytt material till nästa 
språkutvecklingsnivå. 

Support 
Abilia kan ge support för PODD-funktionerna och inställningar för dessa i Elektronisk PODD mini. 
Välkommen att kontakta Abilias support. Skriv till support@abilia.se eller ring 08–594 694 15. 

Licens 
Licensen för Elektronisk PODD gäller för installation på 5 enheter som har anknytning till 
användaren. 

• 1 licens är installerad på den levererade enheten. 
• 4 extra licenser finns på det USB-minne som levereras med enheten. För installation, se 

kapitel Installera Elektronisk PODD. 

Avsedd användning 
Elektronisk PODD mini är avsedd för personer som har svårigheter med att kommunicera genom 
tal och som inte har utvecklat eller har svårt för att utveckla läskunnighet. Den möjliggör autonom 
kommunikation ansikte mot ansikte och fjärrkommunikation via telefon, sociala medier, eller sms. 
Produkten kan användas närsomhelst och varsomhelst - inomhus och utomhus, hemma, i skolan, 
på arbetsplatsen, eller på resa. 
  

mailto:support@abilia.se
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Översikt över Elektronisk PODD mini 
Ovansida 

 
 
Framsida 

 
 
Baksida 

 
  

1 2 3 

4 

5 

6 

7 
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Vänster sida 

 

Höger sida 

 

 
 
1. (används ej) 9. Ingång för Micro-SD-kort 
2. Power-knapp 10. Kingston låsfäste 
3. Volym upp/ner 11. Ingång för headset 
4. Kamera på framsida 12. Mini HDMI-port 
5. Statuslampa för ström/batteri 13. Micro-USB 
6. Kamera på baksida 14. USB 2.0 
7. Högtalare 15. Laddningskontakt 
8. SIM (används ej)   

 
Hänvisningarna i denna handbok har formatet ”(X)”, där X refererar till en punkt i listan ovan. 
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Kom igång med Elektronisk PODD mini 
Vid leverans är programvaran Elektronisk PODD installerat på enheten. 
Innan du sätter igång är det viktigt att läsa igenom Bruksanvisning Elektronisk PODD. Här står 
det bland annat följande:  

• Teorin bakom PODD 
• Hur man startar upp och anpassar Elektronisk PODD 
• Hur PODD 15 resp. PODD 60 fungerar 
• Hur man redigerar innehållet i Elektronisk PODD, till exempel lägger in egna bilder 

 
Första gången du startar Elektronisk PODD visas en anpassningsguide som hjälper dig att ställa 
in PODD. Följ anvisningarna på skärmen för att välja inställningar för röst, PODD-program och 
inställningar, tangentbord och styrsätt. Alla inställningar kan också göras senare från 
inställningsmenyn i programmet. 

Använd Elektronisk PODD med Nova 2 
För information om hur Elektronisk PODD kan användas med Nova 2 se Bruksanvisning Nova 2. 

Kontrollera innehållet i kartongen 
I kartongen ska följande finnas: 

Ladda batteriet, Elektronisk PODD mini 
Anslut laddaren till laddningskontakten (15) på Elektronisk PODD mini. Anslut laddaren till ett 
eluttag och ladda tills batteriet är fulladdat. 
Det rekommenderas att enheten laddas varje natt. Använd endast medföljande laddare. Ett helt 
urladdat batteri tar ca 5 till 6 timmar att ladda. 

Kontrollera ström- och batteriladdning på Elektronisk PODD mini 
Man kan kontrollera status på ström- och batteriladdning på statuslampan för batteriladdning eller 
batteriikonen längst ned på skrivbordet i Windows. 
  

Art.nr Benämning Beskrivning Antal 

462338 Elektronisk PODD mini Hårdvara med Elektronisk PODD 15 & 60 
och Rolltalk Designer 1 st. 

462333 Laddare Elektronisk PODD 
mini  1 st. 

462335 Handtag Elektronisk PODD 
mini 

X-rems på baksidan av Elektronisk PODD 
mini. Kan inte användas ihop med bärrem. 1 st. 

462337 Extra högtalare till Elektronisk 
PODD mini 

Trådlös och vattentät högtalare för att få 
extra kraftigt ljud. 

1 st. 

101332 Bärväska Lightwriter och 
Elektronisk PODD mini 

Mjuk transportväska för Elektronisk PODD 
mini, med plats för laddaren i egen ficka. 

1 st. 

462328 Bärrem Elektronisk PODD  1 st. 

 USB-minne Med licens, programvara och 
bruksanvisningar 

1 st. 

 Bruksanvisningar Handbok (detta dokument), 
Bruksanvisning Elektronisk PODD. 
Bruksanvisning Nova 2 

3 st. 
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Statuslampa för batteriladdning på Elektronisk PODD mini (5) 
Fast rött Batteriet är fulladdat 
Blinkar rött Batteriet laddas 
Släckt Batteriet laddas inte eller batteriet är fulladdat 

Batteriikonen i Windows 

 
Enheten är ansluten till laddaren och batteriet är fulladdat. 

 
Enheten är ansluten till laddaren och batteriet laddas. 

 
Enheten körs med batteriström och batteriet laddas ur. 

 
Enheten körs på batteri och att batterinivån är låg. 

 
Enheten körs på batteriström och batteriet är nästan uttömt. 

 

Ladda batteriet, extern högtalare 
För Elektronisk PODD mini med Extern högtalare måste också batteriet i högtalaren laddas. 
Högtalaren kan laddas via en standard 5 V mobilladdare. Alternativt kan den laddas via 
Elektronisk PODD mini genom att ansluta USB-kabeln till USB-ingången (14). Batteriladdningstid: 
2,5 timme (5V, 0,5A). 
Högtalaren kan spela kontinuerligt i ca 8 timmar på en laddning. 

OBS: Det följer inte med en egen laddare för den externa högtalaren. 
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Använd Elektronisk PODD mini 
 VARNING: Var försiktig när du använder hörlurar så att högt ljud inte skadar din hörsel. 

Sänk volymen till ett minimum innan du höjer den. 

Starta enheten 
Håll Power-knappen (2) intryckt (cirka 3 sekunder) tills statuslampan för ström/batteri (5) lyser för 
att starta enheten. 

Anslut till ett nätverk 
Om användarprogrammet ska användas tillsammans med till exempel Google Drive behöver 
enheten anslutas till ett trådlöst nätverk, se kapitel Nätverksanslutning. 

Stäng av enheten 
Enheten ska stängas av genom att man trycker på Power-knappen eller via snabbknapparna. 
För att avsluta med Power-knappen ska den hållas intryckt i minst 4 sekunder. Svep sedan nedåt 
på bekräftelseskärmen för att stänga av enheten. Om surfplatteläge är aktiverat så fungerar inte 
Power-knappen. 

 
För att avsluta med strömbrytaren på startskärmen: 

1. Tryck på Start 

2. Tryck på strömbrytaren  → Stäng av för att stänga av enheten. 
För att stänga av skärmen: 

1. Tryck på Start 

2. Tryck på strömbrytaren  → Strömsparläge för att stänga av skärmen. 
Man kan också stänga av skärmen med ett snabbt tryck på strömbrytaren. 
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Avsluta Elektronisk PODD 
Om man behöver få tillgång till skrivbordet måste användarprogrammet avslutas. Gå till 
Inställningar|Stäng program. 

Lägg in egna bilder 
Det är möjligt att lägga in egna bilder i mappen Mina bilder, Windows standardmapp. 
Det är även möjligt att lägga in egna bilder från GoogleDrive, Dropbox eller OneDrive. Dessa 
program måste installeras lokalt på enheten innan de kan användas. 
För att installera respektive online-lagringsprogram, gå till: 
 drive.google.com 
 OneDrive.live.com 

 www.dropbox.com 
Följ sedan nedladdningsinstruktionerna. 
Bilder från GoogleDrive, Dropbox eller OneDrive kan synkroniseras mellan olika enheter om 
samma konto används på de olika enheterna. 

OBS:  
• GoogleDrive, Dropbox eller OneDrive kräver att man skapar ett konto. 

• Det rekommenderas att inte använda bilder med hög upplösning då det längre tid att 
ladda hem och visa bilder med hög upplösning. 

• Om man använder OneDrive måste bilderna göras tillgängliga lokalt, högerklicka på 
OneDrive-mappen och välj att göra tillgängliga lokalt. 

Nätverksanslutning 
För att få tillgång till skrivbordet måste användarprogrammet avslutas se kapitel Avsluta 
Elektronisk PODD. 
 
Gör så här för att ansluta till ett nätverk: 

1. Tryck på Wi-Fi ikonen  i det nedre högra hörnet på skärmen. 
2. I listan med tillgängliga nätverk, tryck på det nätverk du vill ansluta till och tryck sedan 

på Anslut. 
Slå på eller av Wi-Fi: 

1. Svep inåt från den högra kanten för att öppna Åtgärdscenter. 
2. Tryck på  för att slå på eller stänga av Wi-Fi.  

Inställningar för mobilt nätverk: 

1. Tryck på Nätverk  i det nedre högra hörnet av skärmen. 
2. Under Mobil, tryck på namnet på din bredbandsleverantör och sedan på Anslut. 
3. I avancerade alternativ, tryck på Anslut. 
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Extern högtalare 
Den externa högtalaren som levereras med är sammankopplad med enheten vid leverans, så 
normalt är det inte nödvändigt att genomföra stegen nedan. 

Anslut extern högtalare 
• Dra fingret inåt från höger kant på skärmen eller välj Åtgärdscenterikonen för att starta 

”Windows Åtgärdscenter”. Du hittar Åtgärdscenterikonen på ”Windows aktivitetsfältet”. 

 
• Högerklicka eller håll fingret på Bluetooth-ikonen för att välja menyvalet ”Gå till 

inställningar”. Välj ”Gå till Inställningar”. 

  
• Välj ”Lägg till Bluetooth eller annan enhet”. 

 
• Välj ”Bluetooth” 

 



 12 

• Håll in Power-knappen på 
högtalaren tills den spelar en 
melodi. 

• Håll in Bluetooth-knappen på 
högtalaren tills den spelar en 
melodi (mer än 5 sek.)  

 

 

• Välj ”JBL Clip 4” i listan över enheter. 

 

 
 
Högtalaren spelar en liten melodi när 
anslutningen är upprättad. 

 

• Om ”JBL Clip 4” inte visas i listan gör du följande: 
 o Håll in Volym upp-knappen 

och Play-knappen samtidigt 
i 10 sek. 

o Högtalaren spelar en liten 
melodi, och visas i listan 
efter några sekunder. 
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• Välj ”Klart” i den vy som visas. 

 
 
 

Använd extern högtalare 
När Elektronisk PODD mini har varit 
avstängd eller utanför högtalarens 
räckvidd går högtalaren i viloläge. 
Högtalaren väcks genom att man trycker 
på Power-knappen. Den spelar först 
melodin för påslagen och sedan melodin 
för ansluten. 
Högtalaren stängs av genom att man 
trycker på Power-knappen tills den spelar 
en melodi. 

 

Volymen på högtalaren ställs in genom att 
använda Volym-knapparna. När maxvolym 
är nådd avger högtalaren en ljudsignal. 
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Säkerhetskopiering 

Automatisk säkerhetskopiering 
Elektronisk PODD säkerhetskopieras automatiskt varje vecka natten till måndag klockan 05.00. 
Detta gör det möjligt att återställa data från föregående vecka. Enheten måste vara på för att 
backup ska kunna köras. 
De säkerhetskopierade filerna sparas på diskpartitionen ”Abilia Backup” i enheten:  
E:\Backup\Rolltalk 

Säkerhetskopiering av användarprogrammet 
Det är viktigt att man gör en kopia av användarprogrammet som sparas på en extern enhet (till 
exempel ett USB-minne) både som säkerhetskopia vid stöld eller skada på enheten, eller om 
användaren ska få en ny enhet och användarprogrammet måste flyttas. 

Återställning från en säkerhetskopia 
OBS: Återställning från säkerhetskopia ska göras endast om man verkligen behöver det. Om 
du är osäker kontakta din hjälpmedelscentral eller Abilia för support. 

Det som har lagts in efter en säkerhetskopiering som har gjorts efter måndagen för veckovis 
säkerhetskopiering förvinner. 
Innan en säkerhetskopia kan återställas måste Rolltalk avslutas.  
I Windows startmeny finns en genväg till mappen Rolltalk. I Rolltalk-mappen finns en genväg, 
”Återställa backup”. Denna kan nyttjas för att starta en backup. 

 
 
  



 15 

Skötsel 
Rengöring 

OBS: Innan rengöring av enheten ska alla kablar tas ur och enheten ska stängas av.  
 

Rengör med en mjuk trasa som fuktats med vatten. Använd inte flytande eller aerosolbaserade 
rengöringsmedel som kan innehålla antändbara ämnen. 

1. Stäng av enheten, se kapitel Stäng av enheten. 
2. Koppla från alla inkopplade (med kabel) enheter, till exempel hörlurar och 

högtalare från enheten och från respektive uttag. 
3. Fukta en mjuk, luddfri trasa med antingen vatten eller skärmrengöring och torka 

ytan på enheten tills den blir ren. Låt inget vatten från trasan droppa in i 
enhetens uttag eller knappar. 

OBS: För att undvika skada på enheten eller skärmen får du inte spraya rengöringslösningen 
direkt på skärmen. Använd bara produkter som är specifikt utformade för rengöring av skärmar 
och följ instruktionerna som medföljer produkten. 

Uppdatera av Elektronisk PODD 

 

Sök efter uppdateringar ligger som en genväg på skrivbordet. Starta detta program 
och tryck på Sök efter uppdateringar. 

Om det finns en ny version av Elektronisk PODD att ladda hem anges detta i listan. Tryck på 
Ladda ner för att ladda ned uppdateringen. 
När uppdateringen är nedladdad startar installationen, följ instruktionerna på skärmen. 
Vid nästa start av Elektronisk PODD eller Nova 2 kommer du bli ombedd att uppdatera 
användarprogrammet. 

 
Vid behov av uppdatering av ytterligare användarprogram följ dessa steg: 
När Elektronisk PODD har uppdaterats måste man använda de nya PODD 15/PODD 60-filerna 
för att alla funktioner för redigering och inställningar ska fungera. Om de anpassningar som gjorts 
i det gamla användarprogrammet ska användas måste det sedan importeras. 
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Gör så här efter uppdatering: 
1. Öppna PODD Anpassa från skrivbordet. 
2. Välj den nya versionen av PODD 15 eller PODD 60 som valt program. I exemplet nedan 

är PODD 60 v1.2 valt: 

 
3. Spara den nya PODD-versionen med önskat namn genom att gå till  

Administrera program|Spara som. Det nya filnamnet visas som Valt program. Det nya 
programmet startar, med anpassningsguide om det är valt. 

4. I anpassningsguiden (eller gå till Redigera och inställningar|Inställningar| 
Administrera program), tryck på Importera ändringar. Följ instruktionerna för att 
importera de individuella ändringar som har gjorts i den gamla versionen. Se instruktioner 
för Importera ändringar i Bruksanvisning Elektronisk PODD. 
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Installera Elektronisk PODD 
Vid leverans är Elektronisk PODD redan installerat på enheten, så normalt är det inte nödvändigt 
att genomföra stegen nedan. 
Licensen läggs in automatiskt av installationsprogrammet. 

OBS: För att kunna installera krävs administratörsrättigheter. 

• För att starta installationen av Elektronisk PODD, anslut USB-minnet till enheten och kör 
programmet “Electronic - PODD Swedish” från USB-minnet. 

• Tryck på Nästa i vyn ”Välkommen”. 

 
 

• För att komma vidare i installationen måste man acceptera villkoren i licensavtalet, tryck 
sedan på Installera. 
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• Installationsprogrammet installerar de nödvändiga komponenterna på enheten. Detta kan 
ta upp till 15 minuter. 

 
 

• Tryck på Slutför för att avsluta guiden. 
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Avinstallera Elektronisk PODD 
For att starta avinstallationen av Elektronisk PODD, kör programmet ”Electronic - PODD 
Swedish” från USB-minnet. 

OBS: För att kunna avinstallera krävs administratörsrättigheter. 

• Välj ”Ta bort”. 

 
 

• Elektronisk PODD tas bort från enheten. 
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• Tryck på Slutför för att avsluta guiden. 
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Felsökning 
Batteriproblem 
Problem Möjliga orsaker Möjliga lösningar 
Batteriet laddas inte  1. Kontrollera alla anslutningar för att 

säkerställa rätt anslutning. 
2. Koppla ur medföljande AC-
strömadapter från vägguttaget och 
kontrollera att vägguttaget fungerar 
som det ska. 
3. Kontrollera alla kabelanslutningar, 
koppla in adaptern till enheten och 
anslut sedan adaptern till vägguttaget. 

Enhetens temperatur 
ligger under 0°C eller 
över 35°C. 

Ladda batteriet i en omgivande 
temperatur på 0°C till 35°C. 

Batteriet eller 
strömadaptern är 
skadad. 

Kontakta hjälpmedelscentral eller Abilia 
för att byta batteri eller strömadapter. 

Batteriet töms snabbt även 
när Enheten är i standby-
läge. 

Om Enheten inte är i 
ett nätverks räckvidd 
fortsätter enheten att 
sända ut signaler för att 
lokalisera en basstation 
och tömmer batteriet. 

Stäng tillfälligt av Enheten. 
Flytta enheten inom räckvidden för ett 
nätverk eller stäng tillfälligt av den 
trådlösa anslutningen på enheten. 

Enheten slås inte på Batteriet är helt 
urladdat. 

Ladda enheten i minst 4h.  

Systemproblem 
Problem Möjliga orsaker Möjliga lösningar 
Enheten startar inte Batteriet är helt 

urladdat. 
1 Ladda enheten i minst 4 timmar. 
2 Håll in Power-knappen i 2 sekunder. 

Enheten stängs inte av  Kontrollera om surfplatteläge är 
aktiverat, om ja är Power-knappen 
deaktiverad. 
Håll Power-knappen intryckt i 10 
sekunder för att få enheten att 
stängas av. 

Enheten låser sig  Håll Power-knappen intryckt i 10 
sekunder för att få enheten att 
stängas av. 

Enheten svarar inte eller 
beter sig oväntat 

 1. Starta om enheten. 
2. Kontakta Abilia. 
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Pekskärmsproblem 
Problem Möjliga orsaker Möjliga lösningar 
Pekskärmen svarar långsamt 
eller felaktigt 

Skärmen är smutsig. 
Smuts innanför rugged 
case (mellan skärm 
och ruggd case). 

Fukta en mjuk, luddfri trasa med 
antingen vatten eller skärmrengöring 
och torka ytan på skärmen tills den 
blir ren. Låt inget vatten från trasan 
droppa in i enhetens uttag eller 
knappar. 
Ta bort rugged case och gör rent. 

Nätverksproblem 
Problem Möjliga orsaker Möjliga lösningar 
Ingen trådlös anslutning, WiFi  1. Kontrollera om det trådlösa 

nätverket är valt. Se 
Nätverksanslutning. 

2. Försök att komma närmare den 
trådlösa åtkomstpunkten. 
3 Återställ den trådlösa routern vid 
användning av ett privat nätverk; 
öppna webbläsaren för att visa 
landningssidan vid användning av ett 
offentligt nätverk. 

Långsam Internet-anslutning Flytta enheten till en 
annan plats för bättre 
signalmottagning. 

Flytta enheten till en annan plats för 
bättre signalmottagning. 
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Förvaring och kassering 
Produkten ska förvaras inomhus i rumstemperatur och skyddad från fukt. 

Produkten innehåller elektroniska komponenter som måste återvinnas. Kassera produkten 
på en lämplig återvinningsplats. 
Ytteremballaget ska återvinnas som pappersavfall och inneremballaget som plastavfall. 

Produktspecifikationer 
Elektronisk PODD mini 

Uttag för hörlurar: 3,5 mm 

Batteri: Li-Ion 3,7 V/8300 mAh. Max 8 timmar drifttid. 

Kamera: 5 Megapixel, 2,0 Megapixelkamera på framsidan 

Skärm: 8” touchskärm 

Operativsystem: Windows 10 

Nätverk: WiFi, Bluetooth 4.0 

Storlek (H × B × D): 145 x 228 x 16,5 mm 

Vikt: 630 g 

Kapslingsklass: IP 67 

Portar: Micro-USB, USB, Kortplats för Micro-SD-kort, 

Minne: 4 GB 

Lagring: 64GB 

Temperaturområde: Vid användning: 0°C till 40°C 
Förvaring: -40°C till 70°C 

Laddare: 462333 Laddare för Elektronisk PODD mini 

Beräknad livslängd: 4 år 

Laddare för Elektronisk PODD mini 
Ingående spänning: 100–240 V AC 

Utgående effekt: 10 W 

Utgående ström: 2 A 

Utgående spänning: 5 V DC 

 

Tillbehör 
För tillbehör, se www.abilia.se. 

  

http://www.abilia.se/
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Viktig information 
Innan du använder produkten ska du läsa och förstå innehållet i bruksanvisningen. 

Säkerhetsdefinitioner 
 VARNING: Risk för skada eller dödsfall om anvisningarna inte följs. 

 FÖRSIKTIGHET: Risk för produktskada om anvisningarna inte följs. 
OBS: Information som är nödvändig i en viss situation.  
TIPS: Ytterligare information som kan förbättra användningen av produkten. 

Säkerhetsinstruktioner före användning av Elektronisk PODD mini 
 VARNING: Läs följande varningsinstruktioner innan du använder produkten. 

• Var försiktig när du använder hörlurar så att högt ljud inte skadar din hörsel. Sänk volymen 
till ett minimum innan du höjer den. 

Allvarliga incidenter 
Om en allvarlig incident som rör produkten inträffar måste den rapporteras till tillverkaren och 
behörig nationell myndighet. En incident betraktas som allvarlig om den direkt eller indirekt leder 
till, kunde ha lett till eller kan leda till en patient, användares eller annan persons dödsfall, tillfällig 
eller permanent allvarlig försämring av en patients, användares eller annan persons hälsotillstånd 
eller ett allvarligt hot mot folkhälsan. 

Överensstämmelse med krav för medicintekniska produkter 
Elektronisk PODD mini marknadsförs som ett tekniskt hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättningar och uppfyller alla nödvändiga krav, förordningar och direktiv för 
medicintekniska produkter. 

Produktansvar 
Produkten har utvecklats och riskbedömts i enlighet med ISO 14971. Bruksanvisningen och de 
tekniska specifikationerna har utformats i enlighet med säkerhetsbedömningen i riskanalysen. 
Beakta alltid säkerheten vid användning av produkten. Abilia AB tar inte ansvar för konsekvenser 
efter felaktig användning eller installation av produkten. All form av åverkan eller manipulering av 
produkten gör garantin ogiltig och friskriver tillverkaren från ansvar. Produktens beräknade 
livslängd gäller när den används i enlighet med dess avsedda användnings- och 
underhållsinstruktioner. 
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Kontaktinformation 
Sverige: 
Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige 
Telefon: +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se 
Norge: 
Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge 
Telefon: +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no 
Storbritannien: 
Abilia UK Ltd, Unit 10 Buckingway Business Park, Swavesey, 
Cambridge, CB24 4AE, United Kingdom 
Telefon: +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk 
Internationell: 
www.abilia.com/intl/get-products/distributors  

http://www.abilia.com/intl/get-products/distributors


 

  

 

Abilia AB, Råsundavägen 6, Solna, Sweden 
Telefon +46 (0)8-594 694 00  |  info@abilia.se  |  www.abilia.se 
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