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S n a b b g u i d e  



VÄLKOMMEN TILL DIN LIGHTWRITER 

 

Lightwriter SL50 är ett snabbt och lättanvänt kommunikationsverktyg. 

Din Lightwriter kan levereras med skyddsfilm på bildskärmarna. Du bör ta bort 

skyddsfilmen innan du använder din Lightwriter.  

 

Högtalare  
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Ingång 2 för 
manöverkontakt 



LÅDANS INNEHÅLL 

Kontrollera att följande finns i lådan när du öppnar den:  
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LADDA BATTERIET 

Innan du använder Lightwriter ska du ansluta laddaren. Du kan använda Lightwriter 

medan den laddar.  

Det tar ca 12 timmar att ladda upp batteriet helt första gången. Därefter bör du 

regelbundet ladda Lightwriter 3-4 timmar för att batteriet skall räcka en hel dag. Detta 

görs förslagsvis över natten. 

  

 

 

Laddningsuttag 

 

Laddningslampa 

 

STARTA LIGHTWRITER 

För att slå på din Lightwriter trycker du på Power-knappen  

Lightwriter startar efter några sekunder. 

Om du inte använder din Lightwriter eller inte trycker på några knappar på en stund 

kommer den att stänga av skärmen och hamna i Viloläge. Tryck på valfri tangent för att 

aktivera den igen och fortsätta där du slutade. 

Stäng av din Lightwriter genom att trycka på Power-knappen  i 3 sekunder tills du 

hör ett pip. 

 

 

 

 



 

BÖRJA TALA 

När du slår på din Lightwriter så tänds Användarskärmen i Samtalsläge. 

 

Ditt Lightwriter-tangentbord används i princip på samma sätt som ett vanligt 

tangentbord för att skriva ord och meningar. Allt som du skriver syns på skärmen 

framför dig. 

Tryck på Enter  så uttalar Lightwriter de ord som du har skrivit och visar dem även 

på Partnerskärmen. 

När du skriver visas prediktiv text längst ned på displayen. Tryck på motsvarande 

siffertangent för att använda en ordprediktion. Number Lock måste vara avstängd för 

att detta ska fungera. 

Använd Shift  för att skriva in någon av de röda symbolerna. 

DITT TANGENTBORD 

 Power  Symboler 

 Enter  Valuta  

(tryck Shift och sedan 3) 

 Meny  Siffra  

 Number Lock   Vänsterpil och Högerpil 

 Shift   Bokstav och Mellanslag 

 Delete  Ljud 



 Union (Larm)   

KONFIGURERA LIGHTWRITER 

Med några enkla inställningar kan din Lightwriter konfigureras enligt dina personliga 

preferenser. 

ANVÄND MENYERNA 

För att komma åt de vanligaste inställningarna i Användarmenyn, tryck på Meny   

 

Tips – Visa 

avancerade 

menyalternativ 

genom att trycka 

på Shift-Meny. 

Använd Vänsterpil och Högerpil för att bläddra igenom alternativen.  

I alla menyer trycker du på Enter  för att välja, eller Power  för att 

avbryta. 

 

SPARA DINA GRUNDINSTÄLLNINGAR 

Röst – Gå till Shift-Meny > Röst > Talröst. Här finns ett urval av manliga och kvinnliga 
röster att välja mellan. Tryck på Enter för att bekräfta ditt val. 

Röstvolym – gå till Meny > Ljud > Mixer > Talvolym. Välj mellan volymnivå 0-10 och 
tryck på Enter för att bekräfta. 

Volym på tangettryckningsljud – Gå till Meny > Ljud > Mixer > Tangenttryckning. Välj 
mellan volymnivå 0-10 och tryck på Enter för att bekräfta. 

Datum och tid – Datum och tid är automatiskt inställda. Vid behov kan du ändra 
inställningarna, gå till Shift-Meny > Datum och tid. 

Skanningshastighet – Gå till Shift-Meny > Skanning > Skanningshastighet. Här kan du 
ställa in med vilken hastighet tangenterna ska skannas. 

Skanningsljud – Här kan du ställa in ljudet som hörs när tangenterna skannas. Shift-
Meny > Skanning > Skanningsljud. 



Tips – Mastervolymen kan även justeras genom att samtidigt trycka på tangenterna 

 och    

UPPDATERA PROGRAMVARAN 

Det är viktigt att hålla programvaran i Lightwriter uppdaterad för att den ska fungera 

smidigt och säkert. Uppdateringar kan innehålla viktiga buggfixar, 

säkerhetsuppgraderingar och förbättrade funktioner.  

Via en internetanslutning kan du uppdatera din programvara när som helst. Anslut en 

Ethernet-kabel till din Lightwriter och koppla in den andra änden i din router. 

En molnsymbol visar att nya uppdateringar hämtas. Efter nedladdning 

uppmanas du att starta om Lightwriter. Sedan är uppdateringen klar. 

 

(ENDAST SKANNING) ANSLUT DINA MANÖVERKONTAKTER 

Anslut två manöverkontakter till Ingång 1 och 2. 

 

Tips – Du kan även skanna 
med endast en 
manöverkontakt eller 
använda valfri tangent på 
tangentbordet (mer 
information om detta finns 
i bruksanvisningen). 

 

Tryck på manöverkontakten som är ansluten till Ingång 2 för att bläddra igenom 

markerade tangenter/tengentgrupper. Använd manöverkontakten som är ansluten till 

Ingång 1 för att välja den markerade tangenten/tangentgruppen. 

Tryck på valfri tangent för att återgå till vanlig tangentbordsinmatning.  

 



 

GENVÄGAR 

AV Tryck på Power-knappen  i 3 sekunder tills du hör ett pip. 

PÅ Tryck Power  

VILOLÄGE  Håll Power-knappen  intryckt i 1.5 sekunder. Tryck på valfri 

tangent för att aktivera din Lightwriter igen. 

VÄLJ I MENYER Tryck Enter  

BACKA I 
MENYER 

Tryck Power  

RADERA TEXT När du skriver använder du Power-tangenten  för att radera hela 

raden med text. 

VOLYM 

Tryck och håll Ljud-tangenten  i kombination med Vänsterpil  

eller Högerpil  för att höja respektive sänka ljudvolymen. 

 

TYST LÄGE 

Tryck på Ljud-tangenten  för att slå av ljudet på din Lightwriter. Det 

fungerar även mitt i en mening. Tryck på Ljud  en gång till för att slå 

på ljudet igen. 

FRAMTVINGA 
OMSTART 

Håll ner Power  i 10 sekunder tills skärmen stängs av och sedan 

tänds igen. 

LARM* Tryck och håll ned Union-tangenten  tills larmet ljuder. 

*Måste aktiveras i Inställningar. 

 

Lär dig mer om din Lightwriter genom att läsa bruksanvisningen. 

08-594 694 00  |  info@abilia.se  |  www.abilia.se  

1740100_SL50QuickGuide_SV_4.0 


