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Abilia Toby Churchill forbeholder sig ret til at foretage rimelige ændringer eller 
ændringer af produkter, materialer og tjenesteydelser til enhver tid uden varsel.

Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. 

Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Designet og fremstillet i Storbritannien af:
Abilia Toby Churchill
Toby Churchill House
Norman Way Industrial Estate
Over
Cambridge
CB24 5QE
United Kingdom

tel: +44 1954 281210
fax: +44 1954 281224
e-mail: info@abilia.uk

Kontakt venligst din lokale leverandør for support og assistance uden for 
Storbritannien. Dette findes i bunden af din Lightwriter.

® Lightwriter-varemærket er registreret til Toby Churchill Ltd.
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VELKOMMEN TIL DIN LIGHTWRITER

Lightwriter SL40 Connect er en talesyntesemaskine ud over det sædvanlige. 
Den gør det nemmere både at tale og skrive, men du kan også:

• tale ved hjælp af Acapela-talesyntesestemmer

• foretage telefonopkald og sende sms’er ved hjælp af den indbyggede 
telefon.

• optage infrarøde koder, som kan styre teknisk udstyr i dit hjem såsom tv 
og stereoanlæg.

• skrive og gemme lange tekststykker og høre dem senere.

• gemme kontaktinformation for familie og venner.

• Indstille alarm til at vække dig eller minde dig om begivenheder eller 
aftaler.

Din Lightwriter

Indbygget 
mikrofon

Tastegitter

Brugerskærm

Riller til  
tastegitter-udløser

Tlf.-indikator

Batteriindikator

Fjernkode-modtager



5

Fjernkode-
sender  

Partnerskærm 

Højttaler

Port til 
memorystick

Stik til oplader

Ladelys

Stik til 
ekstern 

mikrofon

Stik til 
hovedtelefoner

Port til  
SIM-kort

Monterings-
punkter

KVIKTIP
Der kan sidde sikkerhedsfilm på begge 
skærme på din Lightwriter. Det bør 
fjernes, inden du tager den i brug.
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HVAD ER DER I KASSEN?

Der følger en masse tilbehør med din Lightwriter, således at du kan tilpasse 
din kommunikationshjælp. Kontrollér, at det hele er i kassen med din 
Lightwriter

Oplader - Brug den til at oplade 
batteriet på din Lightwriter. Du 
bør oplade din Lightwriter i 8 
timer hver nat for at være sikker 
på at kunne bruge den hele 
næste dag. Se Opladning af 
din Lightwriter for yderligere 
information. En oplader til bilen 
kan også være tilgængelig hos din leverandør.

Tastegitter - Din Lightwriter leveres med tre 
forskellige tastegitre, som kan løfte området 
omkring tasterne, så du kan taste præcist. Se Dit 
Tastatur for yderligere information.

Værktøj - Dit værktøj indeholder nøglering, skruetrækker 
og tastegitterudløser. Det bruges til at fjerne dit 
tastegitter eller skifte SIM-kort.

Memorystick - Brug din memorystick til at overføre 
tekststykker og systembackup mellem din Lightwriter og 
din computer. Se menuen Memorystick for yderligere 
information.

Taske - Brug din taske til at 
fragte din Lightwriter og alt 
dens tilbehør sikkert rundt.

KVIKTIP
Du bør kun 
bruge den 
oplader, der 
leveres sammen 
med din 
Lightwriter.   
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Ekstra tilbehør

SIM-kort - Hvis du vil bruge din Lightwriters indbyggede 
telefon til at sende sms’er og foretage taleopkald, skal du 
bruge et SIM-kort. Se Indsæt SIM-kort i menuen Telefon 
for yderligere information.

Der findes også et udvalg af robust 
tilbehør til Lightwriteren. Med det 
kan du montere din Lightwriter på en 
kørestol eller stander, eller bruge et 
sæt stropper eller alternative tasker til 
at lette transport og brug. Kontakt din 
leverandør for yderligere information 
om alt det ekstratilbehør, der findes til 
Lightwriter.

KVIKTIP
Du bør kun 
bruge den 
oplader, der 
leveres sammen 
med din 
Lightwriter.   

KVIKTIP
Kontakt din 
leverandør, hvis 
du har brug for 
at udskifte noget 
tilbehør til din 
Lightwriter.  
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OPLADNING AF DIN LIGHTWRITER

Inden du tænder for din Lightwriter første gang, bør du oplade den. Den 
skal lade i 12 timer, inden den er klar til brug. 

Derefter bør din Lightwriter lade i 8 timer hver nat, så den er klar til brug 
hele næste dag.

Sæt opladeren i stikket på venstre side af Lightwriteren som vist. 
Batteriindikatoren bliver grøn for at vise, at Lightwriteren modtager strøm.

Batteriindikatoren foran på din 
Lightwriter bliver også grøn, når 
opladeren er tilsluttet. Du kan sagtens 
fortsætte med at bruge Lightwriteren, 
mens den lader.

Når batteriniveauet bliver lavt på din Lightwriter, skifter batteriindikatoren 
til gul og derefter rød for at advare dig om, at du bør tilslutte opladeren. 
Måske vises dette ikon også på skærmen: 

Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukker din Lightwriter automatisk, og du 
skal tilslutte opladeren, inden du kan tænde igen. Hvis du prøver at tænde 
uden opladeren, bliver batteriindikatoren rød i 5 sekunder for at vise, at 
opladeren skal tilsluttes.

KVIKTIP
Du bør kun bruge 
den oplader, der blev 
leveret sammen med din 
Lightwriter. 
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TASTERNES FUNKTIONER

Ud over bogstavtaster, der bruges til at skrive og tale med, har din 
Lightwriter andre taster, som giver dig adgang til alle dens funktioner.

Se Opsætning for at finde ud af hvordan du ændrer tastaturopsætningen, 
f.eks. hvordan du bruger Tastehold eller Tasteforsinkelse eller ændrer 
tastaturets layout.

 Tænd og Ryd-tast

Denne tast vil altid tænde din Lightwriter, hvis den er i Slumretilstand eller 
er slukket. For at genstarte din Lightwriter skal du holde On/C nede, indtil 
skærmen slukker (dette kan vare op til 20 sekunder) og slippe.

Når din Lightwriter er tændt, vil On/C annullere det, du er i gang med og 
føre dig tilbage til det forrige skærmbillede.

Når du taler eller skriver tekst, vil On/C stoppe alt det, der læses op eller 
slette en tekstlinje. Hvis du laver en fejl, mens du skriver, hvis du f.eks. 
sletter en tekstlinje eller vælger et forkert ordforslag, kan du med Shift-
On/C annullere din sidste handling.

 Funktioner

Når du trykker på denne tast, kommer du altid tilbage til Funktionsbjælken.

Når du foretager telefonopkald, giver denne tast dig mulighed for at lægge 
på.

 Ok-tasten

Når du trykker på Ok, fremhæves det valgte emne eller den tekst, du har 
skrevet.

Din Lightwriter kan også afspille beskeder på skærmen, du ikke selv har 
skrevet, f.eks. menuer eller skærmbeskeder med Shift-Ok.
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  Tilbage og Frem-tasterne

Brug disse taster til at navigere rundt i menuer og lister. Når du skriver, vil 
Tilbage-tasten også slette det sidste skrifttegn, du skrev. Husk, at du kan 
slette hele linjen på én gang med On/C.

Hvis du vil redigere tekst, så brug Shift-Tilbage eller Shift-Frem for at 
flytte cursoren til venstre eller højre uden at slette noget. Dette vises af 
pileikonet:   Du skal have slået Navigationslåsen til under Opsætning. 

 Shift-tasten

Når du trykker på Shift-tasten, ændres funktionen på den næste tast, du 
trykker på. På denne måde kan du skrive store bogstaver og vælge de 
orange funktioner på tastaturet, f.eks. Tegnsætning eller Hjælp. Når du 
trykker på Shift:   fremkommer et ikon i højre side af skærmen. Når der 
herefter trykkes på en tast, bliver Shift automatisk slået fra igen.

Hvis Caps Lock er slået til under Opsætning, kan du trykke to gange på 
Shift, så al din tekst bliver skrevet med store bogstaver.

 Hent-tasten

Når du skriver tekst, kan du med Hent se en liste over udtryk, der gør 
det hurtigere at tale. Du kan også med Shift-Hent se symbolvælgeren 
og vælge skilletegn, symboler og diakritiske tegn, som ikke er vist på 
tastaturet.

Under Opsætning vil Hent-tasten altid vælge standardindstillingerne.

 Menu-tasten

Når du trykker på Menu-tasten, kan du se alle de ting, du kan gøre i den 
nuværende funktion. Du kan f.eks. redigere, slette eller gemme noter og 
sms’er.

Shift-Menu kan også bruges hvor som helst for at se 
hurtigopsætningsmenuen. Her kan du ændre Lydstyrke for Tale og 
Skærmlysstyrke.
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 Brummertasten

Brummertasten udsender en lyd, hvis man vil tiltrække sig 
opmærksomhed, og man kan trykke på den når som helst. Shift-Brummer 
udsender en alternativ lyd. Du kan selv vælge, hvilken lyd tasten udsender 
under Opsætning.

  Taltaster

Ud over at skrive tal i din tekst kan du også bruge taltasterne til hurtigt 
at vælge emner i menuer og lister. Dette kan være meget hurtigere 
end at bruge Frem, Tilbage og Ok-tasterne. Hvis du f.eks. trykker 4 på 
funktionsbjælken, vælger du Notesbog-aktiviteten, og i Tale kan du 
vælge et ordforslag med tallene 1, 2, 3 og 4. Taltasterne er en nem måde 
at huske, hvordan man kommer videre uden at kigge på hvert eneste 
skærmbillede. På Funktionsbjælken kan du f.eks. ved at trykke 7, 2, 1, 1 
ændre Lydstyrke for Tale.

For at skrive tal, mens du skriver, skal du bruge 123..-tasten til at aktivere 
Tallås.

 123… og Hjælp-tast

  123..-tasten ændrer, hvordan dine taster fungerer, når du skriver tekst. 
Taltasterne vælger automatisk et af ordforslagene fra boksen under din 
tekst. Hvis du har trykket på 123..–tasten, vil taltasterne skrive tal i teksten i 
stedet for bogstaver, og der fremkommer et ikon i højre side af skærmen for 
at vise, at du har aktiveret Tallås. Tryk på 123.. igen for at slå Tallås fra.

Shift-123.. kan bruges når som helst til at vælge Hjælp, hvilket viser en kort 
beskrivelse af den funktion, du bruger.

   Bogstav- og Mellemrumstaster

Brug bogstav- og mellemrumstasterne til at skrive tekst, du vil have læst op. 
For at skrive store bogstaver skal du trykke på Shift, inden du skriver. For at 
ændre på opsætningen af bogstaverne se Tastaturlayout i Opsætnings-
menuen.
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   Tegnsætning og Accenttegn

Dit tastatur indeholder muligvis ekstra tegnsætningstegn, bogstaver eller 
accenttegn for dit sprog. Ved at tilføje disse til din tekst bliver din tale mere 
tydelig. Tryk først på Shift for at vælge de emner, der er vist med rød. For 
at kunne skrive hurtigere vil din Lightwriter automatisk tilføje et mellemrum 
efter. , ! eller ?. 

For accenter som vises uden et bogstav, skal du først vælge det bogstav du 
gerne vil skrive, f.eks.e, og derefter tilføje en accent, f.eks. ˆ, for at skrive ê. 
Du kan også med Shift-Hent finde flere accenttegn i symbolvælgeren, hvis 
de ikke er vist på dit tastatur.

 Lydløs-tast

Nogle tastaturer har en Lydløs-tast. Dette er en hurtig måde til at slå 
Lydløs-funktionen til og fra. Se Opsætning for yderligere information om 
Lydløs-funktionen.
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TÆND FOR DIN LIGHTWRITER

Når den er opladet, er din Lightwriter klar til brug. Tryk på On/C-tasten for 
at tænde. Det varer et øjeblik, inden din Lightwriter starter.

Hvis du ikke bruger din Lightwriter eller trykker på nogen taster i et stykke 
tid, slukker skærmen og går i Slumretilstand. På den måde holder batteriet 
længere. Tryk på On/C for at tænde Lightwriteren igen. Du kan ændre, 
hvornår din Lightwriter går i slumretilstand med Slumretilstand under 
Opsætning.

Opstartsguide

Første gang du tænder din Lightwriter, vil du måske se denne besked.

Dette er Opstartsguiden, som vil stille dig et par spørgsmål for at hjælpe 
med at indstille din Lightwriter. Brug Frem og Tilbage-tasterne til at se alle 
valgmulighederne, og tryk på Ok for at vælge en. Bare rolig, du kan ændre 
det senere, hvis det er nødvendigt.

• Stemme - Vælg den Acapela-talesyntesestemme, du vil bruge. Husk, at 
du med Shift-Ok kan høre et eksempel på hver stemme, mens du bladrer 
i listen.

• Lydstyrke for Tale - Indstil hvor højt stemmen skal læse.

• Brummerlyd - Vælg den lyd, din Brummertast skal lave. Du kan bruge 
Shift-Ok til at høre et eksempel på hver lyd.

• Lydstyrke for Tasteklik - Ændrer hvor højt det lyder, når du trykker på 
en tast. Tryk på Frem for at skrue op eller Tilbage for at skrue ned eller 
slukke helt for tasteklik.

• Tid - Indstil klokkeslættet på din Lightwriter, så du kan indstille alarmer. 
Indstil timer og derefter minutter.

• Dato - Når du har indstillet klokkeslættet, kan du indstille dag, måned og år.
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FUNKTIONSBJÆLKEN

Dette er Funktionsbjælken. Det er det vigtigste skærmbillede på din 
Lightwriter; du kan få adgang til alt fra denne hovedmenu.

 Når du trykker på Funktioner, kommer du altid til Funktionsbjælken.

Tale Telefon Kontakt Notesbog Fjernbetj Alarmer Opsætn Genveje

Der er et ikon for hver af de 8 aktiviteter på Funktionsbjælken. Dag og 
klokkeslæt vises også i nederste højre hjørne af skærmen. 

Brug Taltasterne eller Frem, Tilbage og 
Ok til at vælge en aktivitet. Alternativt 
kan du begynde at skrive tekst, så 
kommer du automatisk ind i Tale-
aktiviteten. Den fremhævede funktion 
vises i nederste venstre hjørne af 
skærmen.

Ikonerne i Funktionsbjælken vises også i øverste højre hjørne på hvert 
andet skærmbillede på Lightwriteren, så du altid kan se, hvilken aktivitet 
du bruger. Skærmen herunder er f.eks. fra Alarm, da man kan se vækkeur-
symbolet. Funktionsikon

Se næste kapitel for yderligere information om hver enkelt funktion.

KVIKTIP
Du kan få hjælp når som 
helst med Shift-123.. 
Så får du yderligere 
information om den 
funktion, du bruger. 

KVIKTIP
Hvis din kommunikationspartner ikke kan læse alt det, 
du har skrevet, kan du tilpasse hvor meget tekst, der 
vises på partnerskærmen med Partnerlinjer under 
Opsætning.  



15

TALE

Den vigtigste funktion i din Lightwriter er, at den kan læse de ord op, du 
skriver. Til dette skal du bruge Tale.

Alt det du skriver, vil stå på den øverste halvdel af skærmen og på 
partnerskærmen, som peger udad, så dine kommunikationspartnere kan 
læse det. 

Under din tekst kan du se fire ordforslag, som opdateres, mens du skriver 
og foreslår det ord, du sandsynligvis vil skrive. Vælg et ordforslag med 
Taltasterne eller Frem, Tilbage og Ok.

Tryk Ok for at oplæse den tekst, du har skrevet. Du kan vælge, om 
Lightwriter også skal oplæse hvert ord eller sætning automatisk med 
Taleopsætning under Opsætning.

Hvis du vil gøre dine samtaler mere private, kan du også bruge Anden 
Samtale til at slukke for partnerskærmen. Se Ting du kan gøre med din 
tekst.

KVIKTIP
Du kan få hjælp når som 
helst med Shift-123.. 
Så får du yderligere 
information om den 
funktion, du bruger. 

KVIKTIP
Hvis din kommunikationspartner ikke kan læse alt det, 
du har skrevet, kan du tilpasse hvor meget tekst, der 
vises på partnerskærmen med Partnerlinjer under 
Opsætning.  
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Indtastning

• Store bogstaver - Tryk på Shift inden du begynder at skrive, for at 
skrive med store bogstaver. Når du har trykket på Shift, vil dette ikon 
fremkomme:  
 
Hvis du vil skrive flere store bogstaver efter hinanden, f.eks. BBC eller 
UNICEF, kan du aktivere Caps Lock ved at trykke to gange på Shift. Alt, 
hvad du skriver, vil være med store bogstaver, indtil du igen trykker på 
Shift. Når du skriver med Caps Lock, vises dette ikon:  
 
Du kan slå Caps Lock fra eller bruge All Caps til at skrive al tekst med 
store bogstaver under Opsætning.

• Tal - Aktiver Tallås med 123..-tasten for at skrive tal på tekstskærmen. Et 
123..–symbol vises i højre side af skærmen, når du bruger Tallås:  
 
Tryk på 123.. igen for at slå Tallås fra. Taltasterne vil vælge ordforslag, 
når Tallås er slået fra. Tallås slås automatisk til i tekst, som ikke bruger 
ordforslag, f.eks. når man skriver et navn eller telefonnummer under 
Kontakter.

• Fortryd - Hvis du laver en fejl i Tale, kan 
du fortryde med Shift-On/C. Hvis du 
f.eks. ved en fejl har slettet al din tekst 
med On/C, vil Shift-On/C gendanne 
det. Du kan også fjerne noget, du har 
skrevet ved en fejl, et ordforslag du 
har valgt eller en autokorrektur. Shift-On/C kan fortryde de seneste 20 
indtastninger.

• Slet - Du kan slette det, du har skrevet med Tilbage for at slette et tegn 
ad gangen eller med On/C for at slette en hel linje.

KVIKTIP
Du skriver tekst på 
samme måde i alle 
funktioner på din 
Lightwriter.
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• Tegnsætning - Almindelig tegnsætning og symboler vises på taltasterne 
med orange. For at bruge dem skal du trykke på Shift efterfulgt af 
taltasten. Tegnsætning, som bruges til at afslutte en sætning, f.eks. . ? 
and !, vil automatisk efterfølges af et mellemrum. 
 
For at bruge tegnsætning og symboler, som ikke vises på dit tastatur, skal 
du trykke Shift-Hent for at se Symbolvælgeren. 

 

Symbolerne vises i tre grupper. Brug Frem og Tilbage til at se, hvilke 
symboler der er i hver gruppe. Når du finder det symbol, du har brug for, 
skal du trykke Ok for at vælge den gruppe, og brug Frem, Tilbage, og 
Ok til at vælge symbolet. Du kan også bruge taltasterne til at vælge en 
gruppe og symbolerne i øverste række.

• Accenter - Afhængigt af hvilket sprog du bruger, har dit tastatur måske 
ekstra diakritiske tegn eller accenter. Brug dem på samme måde som 
normale bogstavtaster.

• Navigér rundt i din tekst - Brug Shift-Tilbage eller Shift-Frem 
til at aktivere Navigationslåsen for at flytte cursoren til venstre og 
højre gennem din tekst uden at slette noget. Når du har aktiveret 
Navigationslåsen, fremkommer dette ikon:  
 
Når du når dertil, at du skal til at redigere, skal du trykke på en hvilken 
som helst anden tast for at slå Navigationslås fra og begynde at skrive 
eller slette tekst igen.

KVIKTIP
Du skriver tekst på 
samme måde i alle 
funktioner på din 
Lightwriter.
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Sådan bruger du Ordforslag og Ordbank

Ud over at du kan skrive den tekst, du vil have læst op, kan din Lightwriter 
hjælpe dig med at gøre din kommunikation hurtigere på andre måder.

• Ordforslag - Din Lightwriter vil 
automatisk huske de ord, du bruger 
og måden, du bruger dem på. Mens 
du skriver, vil den forsøge at forudsige 
det næste, du vil skrive. Din Lightwriter 
indeholder allerede nogle ord til at få 
dig i gang, men jo mere du skriver og 
taler, jo mere præcise vil disse ordforslag være. 
 
De fire foreslåede ord vises i de firkantede faner. Du kan vælge et forslag 
med Taltasterne (sørg for, at Tallås er slået fra), eller Frem, Tilbage og 
Ok. Hvis det ord, du har brug for, ikke vises, så begynd at skrive ordet, 
indtil det rigtige forslag vises.

Hvis du ikke ønsker at bruge ordforslag, så se Ordforslag under 
Opsætning for at slå den fra. Tale vil derefter vise to linjer tekst ad 
gangen.

• Nyt Ord - Din Lightwriter indeholder en stor ordbog, men visse 
usædvanlige navne og ord kan mangle, f.eks. Hiortsand. Du vil blive bedt 
om at tilføje nye ord til din ordbog, når du har skrevet dem tre gange. Et 
ord vises som ordforslag, indtil du føjer det til din ordbog.

KVIKTIP
Ordforslag og anden 
slags skrivehjælp er også 
tilgængelig i Telefon og 
Notesbog.  
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• Udtryk - Du kan også gemme og 
bruge korte tekststykker som Udtryk. 
For at gemme et udtryk skal du bare 
skrive det, trykke på Menu og vælge 
Gem som Udtryk. Så enkelt er det.

Brug Hent til at vælge et udtryk fra 
udtryksvælgeren. Din Lightwriter 
indeholder allerede nogle udtryk til at 
starte med.

Alle dine udtryk vises i højre side af skærmen. De mest brugte udtryk 
vises øverst på listen. Du kan vælge et udtryk med Taltasterne eller med 
Frem, Tilbage og Ok.

Hvis du ikke kan se det udtryk, du vil bruge, kan du hurtigt søge efter 
det ved at skrive et nøgleord. Dette vises i den øverste boks til venstre 
på skærmen. Hvis du f.eks. vil finde udtrykket Hej, jeg hedder Toby, kan 
du skrive enten Toby eller hedder, da de kan være karakteristiske for det 
udtryk.

Du kan skrive flere nøgleord ved at trykke på Mellemrumstasten. Brug 
On/C til at slette et nøgleord.

KVIKTIP
Ordforslag og anden 
slags skrivehjælp er også 
tilgængelig i Telefon og 
Notesbog.  

KVIKTIP
Ord i ordbogen, udtryk, 
forkortelsesudvidelser, 
autokorrektur og 
alternativ udtale kan også 
tilføjes, redigeres eller 
slettes i Ordbank under 
Opsætning.
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• Forkortelsesudvidelse - Du kan lave små forkortelser af udtryk eller 
længere ord ved hjælp af forkortelsesudvidelser. Når du skriver den lille 
forkortelse, vil udvidelsen (udtrykket eller ordet) vises i ordforslagsboksen. 
Du kan f.eks. lave forkortelsen tc for Toby Churchill. 
 
For at gemme en 
forkortelsesudvidelse skal 
du skrive hele udtrykket 
eller ordet (f.eks. Toby 
Churchill), trykke på 
Menu og vælge Opret 
en Forkortelse. Skriv den 
valgte forkortelse (f.eks. 
tc) og tryk på Ok for at 
gemme den.

• Autokorrektur - Din Lightwriter vil automatisk rette almindelige stave- og 
slåfejl for dig, f.eks. rettes dne til den. 
 
Du kan også selv oprette en autokorrektur, hvis du opdager, at du 
ofte indtaster et ord forkert. Når du bliver bedt om at tilføje ordet 
til ordbogen, skal du vælge Nej, så vil du blive bedt om at tilføje en 
rettelse for ordet i stedet. Vælg Ja og skriv ordet, som du gerne vil have, 
det bliver stavet. Næste gang du laver samme fejl, vil din Lightwriter 
automatisk rette det for dig. 
 
Du kan også oprette en autokorrektur i Ordbank under Opsætning.

• Alternativ Udtale - Måske vil du gerne ændre den måde, din Lightwriter 
udtaler nogle ord på. For at gøre det skal du oprette en Alternativ Udtale 
i Ordbank under Opsætning. 
 
Skriv først det ord, din Lightwriter udtaler forkert. Prøv så at skrive ordet, 
som du gerne vil have, det skal lyde. Prøv at skrive ordet fonetisk eller 
tilføj bindestreger eller mellemrum for at dele ordet op i sektioner. Du 
kan f.eks. skrive Roskilde som Rås-kilde eller Råskille. Næste gang du så 
skriver Roskilde, vil det blive udtalt korrekt.

KVIKTIP
Vi anbefaler, at forkortelser ikke er 
det samme som begyndelsen af 
et ord. Hvis to var forkortelsen for 
Toby Churchill i stedet for tc, ville 
Toby Churchill blive foreslået som 
ord, hver gang du skrev tog, toast 
eller tomat.  
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Ting du kan gøre med din tekst

Tryk på Menu for at se alle de ting, du kan gøre med din tekst under Tale.

• Gem som Udtryk - Dette vil gemme det, der står på den aktuelle Tale-
skærm som et udtryk. Du kan se dine udtryk ved at trykke på Hent, mens 
du skriver.

• Opret en Forkortelse - Her kan du oprette en forkortelse for al den 
tekst, du har skrevet. Husk at oprette en forkortelse, som ikke er det 
samme som begyndelsen af et ord.

• Send som sms - Her kan du sende alt på Tale-skærmen som en sms. 
Du vil blive bedt om at bekræfte teksten og vælge en kontakt at sende 
beskeden til. Se sms for yderligere information.

• Anden Samtale - Hvis du bliver afbrudt midt i en samtale og gerne vil 
skrive en separat besked uden at slette alt på din Tale-skærm, skal du 
vælge Anden Samtale. Så får du en ny, tom Tale-skærm, du kan bruge. 
Når du er færdig med at bruge Anden Samtale, så tryk på Menu igen og 
vælg Første Samtale for at vende tilbage til din første Tale-skærm. Du vil 
ikke miste teksten i nogen af samtalerne. 
 
Anden Samtale kan også bruges, hvis du vil føre en privat samtale. Al 
den tekst, du skriver, vil ikke vises på partnerskærmen. Din tekst vil også 
kun blive sagt, hvis du trykker på Ok, også selvom hvert ord eller sætning 
normalt bliver sagt automatisk.
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TELEFON

Du kan nu kommunikere med flere mennesker ved hjælp af din 
Lightwriters indbyggede telefon. Den kan bruges til at sende sms’er og 
foretage taleopkald, kontrollere din SIM-saldo og aflytte beskeder på 
telefonsvareren.

Indsæt SIM-kort

Du skal indsætte et SIM-kort i din Lightwriter for at kunne bruge alle 
funktionerne under Telefon. Din Lightwriter er ikke koblet til et netværk; du 
kan bruge SIM-kortet fra en mobiltelefon eller købe et separat kort til din 
Lightwriter. Hvis du foretager mange taleopkald med din Lightwriter, kan 
det være billigere at have en kontrakt på månedsbasis. Bemærk: Du kan 
ikke bruge 3G, kun SIM-kort (USIM) i din Lightwriter.

Det tager kun et par minutter at indsætte eller skifte et SIM-kort. Hvis 
du har svært ved at foretage nøjagtige håndbevægelser, kan det være 
nødvendigt at få hjælp til dette.

KVIKTIP
Du kan se navnet på det netværk, du er tilkoblet 
over menuen i Telefon. Du vil også få at vide, hvis 
du ikke er tilkoblet et netværk. 
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1  Sørg for, at din Lightwriter er slukket. Du kan bruge Sluk under 
Opsætning til dette. Dit SIM-kort kan blive ødelagt, hvis din Lightwriter er 
tændt.

2  Vend din Lightwriter på hovedet 
på et bord eller en flad overflade, 
så tastaturet vender nedad, og 
skærmene vender væk fra dig. Du 
vil se SIM-kortportalen på venstre 
side af Lightwriteren. Hvis der 
sidder monteringsbeslag over SIM-
kortportalen, skal disse først fjernes. SIM-kortportal

3  Brug den medfølgende skruetrækker 
til at skrue de to små skruer af, og fjern 
dækslet til SIM-kortportalen. Pas godt 
på skruerne, da de skal skrues på igen, 
når du har skiftet SIM-kort.

4  Når du har fjernet dækslet, vil du se 
SIM-kortportalen. Skub metallåsen væk 
fra dig for at åbne den. Vip den derefter 
op, så den peger lige op i luften.

5  Hvis der allerede sidder et SIM-
kort i din Lightwriter, fjernes det ved at 
skyde det ud af SIM-kortportalen. Skyd 
dit nye SIM-kort ind i kortportalen med 
metalkontakterne pegende mod dig 
og det manglende hjørne af SIM-kortet 
øverst til højre. Du må ikke presse SIM-
kortet ned i kortportalen, da dette kan 
skade kortet.

KVIKTIP
Du kan se navnet på det netværk, du er tilkoblet 
over menuen i Telefon. Du vil også få at vide, hvis 
du ikke er tilkoblet et netværk. 

2

3

4

5
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6  Når SIM-kortet er sat helt ind i 
kortportalen, skal du vippe den tilbage, 
så den ligger fladt, og skub derefter 
metallåsen tilbage mod dig selv. SIM-
kortportalen bør nu være låst fast med 
det manglende hjørne i nederste højre 
hjørne.

7  Skru dækslet til SIM-kortportalen 
på igen med den medfølgende 
skruetrækker. Du kan nu tænde din 
Lightwriter igen med On/C. Du skal 
måske også tænde for Indbygget 
Telefon under Opsætning.

Det er en god ide at sende en prøve-
sms for at kontrollere, at dit SIM-kort 
virker, inden du monterer dækslerne igen.

KVIKTIP
Behandl SIM-kort forsigtigt. Undlad at røre de guldfarvede 
kontakter, lade SIM-kortet blive beskidt eller lade det komme i 
kontakt med metalgenstande.  

6

7
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Telefonindikator

På Telefonikonet på Funktionsbjælken sidder en signalmåler, som vil 
fortælle dig om din Lightwriters indbyggede telefon. Din Lightwriter 
skal være koblet på et netværk for at kunne sende sms’er og foretage 
taleopkald.

Koblet på Netværk - Din Lightwriter er koblet på dit netværk, 
og du kan modtage og sende sms’er og foretage taleopkald. Jo 
flere streger, du kan se, jo bedre er dit signal.

Hvis stregerne er tomme, er der ingen tilgængelige netværk. Du kan 
muligvis stadig foretage nødopkald.

Intet Signal – Hvis der slet ingen 
streger er, har din Lightwriter 
intet signal, eller der er ingen 
tilgængelige netværk. Du kan 

ikke foretage taleopkald eller sende sms’er.

Telefon Slukket – Du vil se et 
strømikon, hvis den indbyggede 
telefon er slukket. Se Indbygget 
Telefon under Opsætning. (Du 

vil også se strømikonet lige efter, at du har 
tændt din Lightwriter).

Intet SIM-kort - Der er intet SIM-kort i din Lightwriter. Du kan 
ikke bruge den indbyggede telefon uden et SIM-kort. Se Indsæt 
SIM-kort for yderligere information.

Optaget - Hvis der er en pil over netværksstregerne, er din 
indbyggede telefon Optaget. Dette betyder, at indgående 
opkald automatisk afvises, og indgående sms’er forsinkes. Se 
Telefonindstillinger for yderligere information.

KVIKTIP
Hvis du prøver at 
sende en sms uden 
at være koblet på et 
netværk, vil den blive 
gemt i din Udbakke 
og sendt, når du 
igen er koblet på. 
Alle beskeder i din 
Udbakke som ikke 
er blevet sendt, er 
markeret med en *. 
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Ny sms - Hvis du kan se et sms-ikon under netværksstregerne, 
har du modtaget en ny sms. Tallet fortæller, hvor mange 
beskeder, du har i din Indbakke. Ulæste beskeder vil være 
markeret med en * i din Indbakke.

Telefonindikatoren fortæller også om den indbyggede telefons status.

Grøn - der er en ny sms i din Indbakke. 

Gul - du er midt i et taleopkald.

Rød - du skal bruge en PIN-kode til dit 
SIM-kort. Se PIN-koder for yderligere 
information.

Saldokig

Her kan du se, hvor meget der er tilbage på dit Pay-As-You-Go SIM-kort. 
Den resterende saldo vises. Kontakt din udbyder for yderligere information 
om taksterne for dit SIM-kort.

Bemærk, at Saldokig ikke virker på visse SIM-kort, der betales på 
månedsbasis eller hos visse Pay-As-You-Go-udbydere. I de tilfælde er du 
nødt til at foretage et taleopkald eller sende en sms for at modtage denne 
information.
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Indbetal på dit SIM-kort

Hvis du har et Pay-As-You-Go SIM-kort, vil du bruge af din saldo, når du 
sender sms’er eller foretager taleopkald. Når kontoen er tom, skal du 
indbetale flere penge. Se brugervejledningen for dit SIM-kort for yderligere 
information om de forskellige måder, dette kan gøres på. Bemærk, at du 
ikke behøver at have SIM-kort, der skal indbetales til på månedsbasis.

PIN-Koder

Hvis du bruger et SIM-kort, hvor PIN-koden er aktiveret, vil du blive bedt 
om at indtaste den, hver gang du tænder eller slukker for din Lightwriter 
eller den indbyggede telefon. Du skal indtaste koden for at kunne bruge 
den indbyggede telefon. Kig i det materiale, der fulgte med dit SIM-kort, 
hvis du ikke kender din PIN-kode.

ADVARSEL!: Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode tre gange, vil dit 
SIM-kort blive låst, og du vil blive bedt om at indtaste en PUK-kode for at 
aktivere det igen. Kontakt venligst din udbyder for at få oplyst din PUK-
kode. Du har ti forsøg til at indtaste din PUK-kode, før dit SIM-kort vil blive 
lukket.

Hvis du ikke vil indtaste din PIN- eller PUK-kode, 
når du tænder for Lightwriteren, kan du indtaste 
dem senere i menuen Telefon. Resten af din 
Lightwriter fungerer som normalt, men lyset på 
telefonindikatoren vil være rødt for at vise, at du 
skal indtaste en PIN-kode, før du kan bruge den 
indbyggede telefon.
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SMS

Du kan bruge den indbyggede telefon til at sende korte tekststykker som 
sms’er, til hvem som helst, hvor som helst.

Send en sms

Vælg Send sms i Sms-menuen.

1  Skriv din besked. Alle de skriveredskaber du kender fra menuen Tale 
virker også, når du skriver sms, f.eks. ordforslag, udtryk og symbolvælgeren. 
Tryk på Ok for at bekræfte beskeden.

2  Vælg den person, du vil sende sms’en til, eller vælg Indtast Nummer, 
hvis du vil indtaste et nummer. Bemærk venligst, at du kun kan bruge 
tallene 0-9 og tegnene *, #, og + i et telefonnummer.

3  Bekræft detaljerne for at sende din besked.

4  Hvis du har indtastet et nyt nummer, sms’en 
skal sendes til, vil du blive spurgt, om du vil 
tilføje det som en kontakt. Indtast navnet og tryk 
på Ok for at gemme.

Når du skriver sms’er, kan du med On/C når som 
helst gå tilbage til det foregående skærmbillede.

KVIKTIP
Sms’er kan være 
op til 160 tegn 
lange. Hvis din 
tekst er længere 
end det, vil du 
blive spurgt, om 
det er i orden at 
sende op til tre 
sms’er på én gang.  



29

Indbakke

Din Indbakke indeholder alle de sms’er, du har modtaget. De nyeste vises 
først, og alle nye beskeder markeres med en *.

Du kan bladre gennem beskederne med Frem og Tilbage-tasterne, og du 
kan åbne en besked med Ok. For at bladre gennem beskeden, du læser, 
skal du bruge Frem og Tilbage-tasterne.

Ting du kan gøre med dine Indbakke-beskeder

Når du har valgt en sms, kan du med Menu se en liste over de ting, du kan 
gøre med den.

• Besvar sms - Med denne funktion kan 
du sende en sms tilbage til afsenderen 
af den besked, du læser. Skriv dit svar 
og tryk på Ok for at sende.

• Brug Detaljer - Der er 4 måder at 
bruge dine sms’er på: 
 
- Ring op til Kontakt. Foretag et taleopkald til afsenderen af beskeden. 
Vælg et udtryk at begynde opkaldet med og tryk på Ok. 
- Tilføj Kontakt. Tilføj nummeret på beskedens afsender som en ny 
kontakt. Indtast navnet og tryk på Ok for at gemme. 
- Kopier til Tale. Kopier teksten i beskeden til Tale for at høre den. Du 
kan også afspille beskeden med Shift-Ok. 
- Videresend sms. Send teksten i beskeden til en ny kontakt.

KVIKTIP
Sms’er kan være 
op til 160 tegn 
lange. Hvis din 
tekst er længere 
end det, vil du 
blive spurgt, om 
det er i orden at 
sende op til tre 
sms’er på én gang.  

KVIKTIP
Hvis det tager lang tid 
at finde beskeder i din 
Indbakke, kan du slette 
nogle beskeder for at 
gøre det hurtigere.  
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• Slet sms - Denne handling sletter sms’er permanent fra din Indbakke. 
Når du har bekræftet, at du vil slette beskeden, kan det ikke fortrydes.

• Gem som Note - Gem teksten i en sms som note. Navn og nummeret på 
afsenderen, samt dato og tidspunkt for afsendelse bliver foreslået som 
det navn, du kan gemme noten under. 
 
Når du gemmer en sms som note, kan du nemt finde den igen, kopiere 
den til din computer ved hjælp af Memorystick-aktiviteten, og derved 
holde din Indbakke ryddet.

Udbakke

Din Udbakke indeholder alle de sms’er du har sendt. De nyeste beskeder 
vises først, og beskeder der venter på at blive sendt, er markeret med en *.

Du kan bladre i beskederne med Frem og Tilbage-tasterne. Tryk på Ok for 
at åbne en besked. For at bladre igennem den åbne besked skal du bruge 
Frem og Tilbage-tasterne.

Ting du kan gøre med dine Udbakke-beskeder

Når du har valgt en sms, kan du med Menu se en liste over de ting, du kan 
gøre med den.

• Videresend sms - Med denne handling kan du sende teksten i den 
besked, du har åben til en ny kontakt.

• Brug Detaljer - Der er 3 måder at bruge dine sms’er på: 
 
- Ring til Kontakt. Foretag et taleopkald til den person, sms’en blev 
sendt til. Vælg et udtryk for at starte opkaldet og tryk Ok. 
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- Tilføj Kontakt. Tilføj nummeret på den person, beskeden blev sendt til 
som en ny kontakt. Bare indtast et navn og tryk på Ok for at gemme. 
- Kopier til Tale. Kopier teksten i den besked, du har åben til Tale, hvor 
du kan høre den. Du kan også høre beskeden med Shift-Ok.

• Slet sms - Dette vil fjerne sms’en permanent fra din Udbakke. Når du har 
bekræftet, at du vil slette beskeden, kan det ikke fortrydes.

• Gem som Note - Gem teksten i den sms, du har åben som en note. Navn 
og nummeret på modtageren, samt dato og tidspunkt for afsendelse 
bliver foreslået som det navn, du gemmer noten under. 
 
Når du gemmer en sms som note, kan du nemt finde den igen, kopiere 
den til din computer ved hjælp af Memorystick-aktiviteten, og derved 
holde din Udbakke ryddet. 
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TELEFONOPKALD

Med Telefonopkald kan du foretage telefonopkald med din Lightwriter og 
tale med folk, uanset hvor de er.

Vælg Telefonopkald under Telefon for at begynde at foretage opkald.

Foretag et telefonopkald

Vælg Ring Til under Telefonopkald for at ringe op.

1  Vælg en kontakt at ringe til eller vælg Indtast Nummer, hvis du vil 
indtaste et nummer, der ikke er gemt som kontakt. Du kan kun bruge 
tallene 0-9 og tegnene *, # og + i et telefonnummer.

2  For at gøre din kommunikation 
hurtigere kan du vælge et udtryk, som 
vil vises, når opkaldet starter. Vælg 
enten et gemt udtryk eller skriv ny 
tekst. Tryk Ok, når opkaldet begynder, 
for at høre udtrykket.

3  Til slut vil du blive bedt om at 
bekræfte disse detaljer for at starte 
opkaldet.

Modtag et telefonopkald

Når nogen ringer til dig, vises navn og nummeret på den, der ringer op. Du 
kan enten acceptere (besvare) eller afvise (annullere) opkaldet. Ved at trykke 
på On/C eller Funktioner afviser du automatisk opkaldet. Du vil vende 
tilbage til den aktivitet, du var i gang med, når opkaldet er slut.

KVIKTIP
For at gøre 
kommunikationen hurtigere 
kan du gemme nogle 
udtryk, inden opkaldet 
starter. Du kan bruge disse 
udtryk under opkaldet ved 
at trykke på Hent.
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Hvis du ikke vil modtage telefonopkald eller sms’er i et stykke tid, kan 
du aktivere Optaget under Telefonindstillinger. Dermed afvises alle 
indgående opkald automatisk, så du ikke bliver forstyrret. Du kan stadig 
foretage udgående opkald og sende sms’er, når Optaget er aktiveret.

Mistede Opkald

Hvis du ikke accepterer eller afviser et indgående opkald, modtager du 
en besked om, at du har mistet et opkald. Vælg Ja for at se nummeret og 
tidspunktet for det ubesvarede opkald under Opkaldshistorik eller ryd 
beskeden med On/C.

Nødopkald

For hurtigt at foretage et opkald i en nødsituation skal du vælge 
Nødopkald. Der ringes automatisk til det nummer, du har indtastet under 
Nødopkaldsnummer, og det udtryk du har valgt under Nødopkaldsudtryk 
vises automatisk på skærmen, når opkaldet startes. Se Telefonindstillinger 
for yderligere information.

Nødopkald er en avanceret funktion; sørg for at du har sat Avanceret på 
Til under Opsætning, hvis du gerne vil kunne bruge det.

KVIKTIP
For at gøre 
kommunikationen hurtigere 
kan du gemme nogle 
udtryk, inden opkaldet 
starter. Du kan bruge disse 
udtryk under opkaldet ved 
at trykke på Hent.
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Afslut et opkald

Tryk på On/C eller Funktioner for at afslutte et opkald.

Hvis du forlader din Lightwriter midt i et opkald, afsluttes det automatisk, 
hvis der ikke trykkes på nogen taster i det tidsrum, der er angivet i 
Opkaldstimeout-indstillingen.

Du bliver bedt om at tilføje ukendte numre som kontakter, når opkaldet 
er slut. Skriv et navn og tryk på Ok for at gemme. Disse numre er også 
tilgængelige i Opkaldshistorik.

Under et opkald

Når et opkald er blevet besvaret, vil telefonindikatoren skifte til gul for 
at vise, at du er midt i et opkald. Et opkaldsaktivitetsikon vises også på 
skærmen. Aktivitetsikon

Du kan skrive og tale som normalt, 
når du er midt i et telefonopkald. 
Din opkaldspartner vil høre din tale, 
tasteklik og baggrundsstøj, og deres 
stemme kan høres i Lightwriterens 
højttaler.

Hvis du ikke ønsker, at andre skal 
høre dit opkald, kan du slå Højttaler 
fra under Telefonindstillinger og 
bruge hovedtelefoner til at høre 
den, du taler med i stedet. Der vil 

KVIKTIP
Al den skrivehjælp du 
kender fra Tale, f.eks. 
ordforslag, udtryk, 
autokorrektur og symboler, 
virker også under 
telefonopkald. For at 
spare tid under opkaldet 
vil du ikke blive bedt 
om at gemme nye ord i 
ordbogen. 
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ikke komme lyd ud gennem Lightwriterens højttaler.

Den du taler med, kan høre baggrundslyde og vokalisation ved hjælp af 
den indbyggede mikrofon. Hvis du synes, at Lightwriterens indbyggede 
mikrofon er upraktisk at bruge, kan du bruge en ekstern mikrofon i stedet. 
Du skal bare tilslutte den til mikrofonstikket og slukke for den indbyggede 
mikrofon under Telefonindstillinger.

Eksternt 
Mikrofonstik

Stik til 
hovedtelefon

De udtryk du bruger under et opkald vises automatisk øverst på din 
udtryksliste næste gang, du foretager et opkald. Det betyder, at du har nem 
adgang til dine telefonrelaterede udtryk.

Ting du kan gøre under et telefonopkald

Tryk på Menu for at se en liste over de ting, du kan foretage dig under et 
opkald.

• Privat Samtale - Her kan 
du føre en kort samtale 
med nogen tæt ved 
uden, at det kan høres 
i telefonen. Skriv din 
besked og tryk på Ok for 
normal tale. Den du taler 
med vil høre en tone, 
som fortæller, at du er 
optaget.

KVIKTIP
Hvis du vil hurtigt tilbage til 
hovedopkaldet fra et hvilket 
som helst andet skærmbillede 
under et opkald, skal du trykke 
på Menu og vælge ‘ja’ eller 
trykke på On/C for at gå et 
skridt baglæns. 
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• Noter - Her kan du høre alt, hvad der er gemt i Notesbog. Det kan 
være nyttigt at forberede længere tekststykker, som du vil bruge under 
et opkald. Husk, at det er vigtigt at opdele din tekst ved hjælp af 
tegnsætning for at gøre det nemmere at læse den op.

Vælg en note med Frem, Tilbage og Ok. Den understregede tekst bliver 
læst op, når du trykker på Ok. Understregningen hopper så automatisk 
videre til det næste tekststykke, der skal læses op. Du kan hoppe over 
eller gentage tekststykker med Frem- og Tilbage-tasterne.

Du kan ændre, hvordan dine noters læses op under et opkald ved at 
bruge Telefonnotesbog under Opsætning. Se nedenfor for yderligere 
information.

• Kontakter - Her kan du få oplæst navn og nummeret på en kontakt under 
et opkald. Vælg en kontakt med Frem, Tilbage og Ok for at vise navn og 
nummer. Brug Frem og Tilbage til at flytte den understregede sektion og 
Ok for at tale.

• Fjernstyring - Med dette kan du bruge fjernstyrede koder under et 
opkald. Du kan bruge dem til at slukke for dit tv eller skrue ned for 
stereoanlægget. Brug Frem, Tilbage og Ok til at vælge og sende en 
kode.
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Shift-Menu Hurtigopsætning

Ved at trykke på Shift-Menu for at se hurtigopsætningsmenuen mens du 
er i gang med andre aktiviteter på din Lightwriter, kan du justere Lydstyrke 
for Tale og Skærmlysstyrke. Under et opkald kan du ved at trykke Shift-
Menu justere de følgende indstillinger:

• Lydstyrke for Indgående Opkald

• Lydstyrke for Tale i Telefon

• Mikrofon Til/Fra

• Højttaler Til/Fra

Vælg en af disse indstillinger og justér dem som normalt med Frem, 
Tilbage og Ok. Se Telefonindstillinger for yderligere information om hver 
enkel indstilling. Bare rolig, alle ændringer du laver her, gemmes ikke, så 
når opkaldet er slut, vil de vende tilbage til de foregående indstillinger.

Nummertoner

Hvis du vælger tal til at navigere rundt i menuer, f.eks. hvis du ringer til en 
automatisk hjælpetjeneste, skal du aktivere Tallås med 123.. 

A 123...–ikonet vises, når Tallås er aktiveret:   Din Lightwriter vil da ikke 
afgive lyde, når du trykker på taltasterne eller # for at bruge menuerne.
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Telefonsvarer

Du kan ringe til din telefonsvarer og kontrollere, om der er nye beskeder 
ved at vælge Aflyt Telefonsvarer under Telefonopkald. Nummeret til din 
telefonsvarer burde være lagt ind automatisk, men du kan ændre nummeret 
under Telefonindstillinger, hvis det er nødvendigt.

Følg de instruktioner du får, når du har 
ringet op til din telefonsvarer. Når du er 
færdig med at aflytte dine beskeder, skal 
du afslutte opkaldet som normalt.

Første gang du bruger din telefonsvarer, 
skal du måske lave en velkomstbesked. 
Det er nemmest, hvis du gemmer denne 
besked som et udtryk, inden du ringer op.

KVIKTIP
Tallås er automatisk 
aktiveret under 
et opkald til 
Telefonsvareren, så du 
kan bruge taltasterne * 
og # i opkaldsmenuerne 
til at få adgang til dine 
beskeder. 
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Opkaldshistorik

Detaljer om dine opkald, inklusive navn og nummer på kontakten, dato, 
tidspunkt og varighed, gemmes i Opkaldshistorie. Her gemmes tre slags 
opkald:

• Mistede Opkald - Indgående opkald, som afvises eller ikke besvares.

• Indgående Opkald - Indgående opkald, som blev accepteret.

• Udgående Opkald - Opkald, du har foretaget fra din Lightwriter.

Brug Frem, Tilbage og Ok for at vælge et emne og se indhold.

Ting du kan gøre med dine opkaldslister

Tryk på Menu, når du har valgt en opkaldsliste for at se nedenstående 
muligheder:

• Ring til Kontakt - Ring til den viste kontakt. Vælg et startudtryk og 
bekræft for at starte opkaldet.

• Tilføj Kontakt - Tilføj det viste nummer til kontakter. Skriv et navn og tryk 
på Ok for at gemme.

• Slet Opkald - Du kan fjerne opkaldslisten permanent fra 
Opkaldshistorie. Når du har bekræftet, at du vil slette opkaldslisten, kan 
det ikke fortrydes.

Du kan også slette alle mistede, indgående og udgående opkald på én 
gang ved at vælge Slet Al Historie i Opkaldshistorie-menuen. Når du 
har bekræftet, kan det ikke fortrydes. Denne mulighed vil kun vises, hvis 
Avanceret er slået til. 
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Telefonindstillinger

Vælg Telefonindstillinger under Telefonopkald for at se en række 
muligheder, der ændrer indstillingerne i den indbyggede telefon.

Indstillings-
navn

Beskrivelse Værdier

Svarudtryk 1 Skriv det udtryk, du oftest bruger, når du accepterer et 
indgående opkald fra et nummer, der er gemt under 
kontakter. Udtrykket vises og kan også læses op, når 
opkaldet begynder, ved at trykke Ok.

Svarudtryk 2 Skriv det udtryk, du oftest bruger, når du accepterer 
et indgående opkald fra et nummer, der ikke er gemt 
under kontakter. Du bør nok forklare, at du bruger en 
kommunikationshjælp. Udtrykket vises, og det kan også 
læses op, når opkaldet begynder ved at trykke Ok. 

Mikrofon Når du slår den indbyggede mikrofon til, kan din 
opkaldspartner høre baggrundsstøj bag dig. Dette er 
nyttigt, hvis du vil kommunikere ved at tale såvel som ved 
at bruge Lightwriter-tale, eller hvis andre også taler. Du 
bør slå den fra, hvis du befinder dig i et støjende miljø, 
f.eks. i offentligt rum eller i en bil.

Til, Fra

Højttaler Hvis dit opkald skal være privat, kan du slukke for 
højttaleren. Du skal i stedet tilslutte hovedtelefoner for at 
høre den, der har ringet op.

Til, Fra
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Avancerede Telefonindstillinger

Optaget Slå Optaget til for at stoppe alle indgående opkald og 
sms’er. Du kan bruge dette, hvis du ikke vil afbrydes. Du 
kan stadig sende sms’er og foretage taleopkald.
Når Optaget slås fra igen, vil du modtage sms’er, og du 
vil modtage besked om ubesvarede opkald.

Til, Fra

Opkalds-
timeout

Dette indstiller hvor lang tid der skal gå, før din 
Lightwriter automatisk afbryder en telefonsamtale, hvis 
der ikke trykkes på nogen taster. Dette er nyttigt, hvis du 
forlader en Lightwriter midt i en samtale.

Fra, 2, 
5, 10, 20 
minutter.

Voicemail-
nummer

Dette er det nummer, din Lightwriter vil ringe til for at 
sætte dig i forbindelse med telefonsvareren. Nummeret 
bør vises automatisk. Hvis intet nummer vises, eller hvis 
det viste nummer ikke virker, kan du ændre det til det 
korrekte nummer. Kig i dit SIM-materiale eller kontakt din 
udbyder for at finde det.

Nødopkalds-
nummer

Indtast det nummer, du vil bruge til nødopkald. Se 
Nødopkald for yderligere information.

Nødopkalds-
udtryk

Indtast det udtryk, du vil bruge, når du starter et 
nødopkald. Se Nødopkald for yderligere information.
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KONTAKTER

Denne aktivitet fungerer som en telefonbog. Du kan bruge den til at 
gemme telefonnumre og anden kontaktinformation for venner og familie.

Tilføj ny kontakt

Vælg Tilføj Ny i Kontakter.

1  Skriv navnet på din kontakt. Sørg for, at navnet er unikt, da du kun kan 
gemme ét nummer for hvert navn.

2  Indtast telefonnummer, e-mail-adresse, adresse eller anden information 
for din kontakt. Hvis du vil sende sms’er eller foretage taleopkald til 
kontakten, må telefonnummeret kun indeholde tallene 0-9 og tegnene *, # 
og +.

3  Tryk på Ok for at gemme kontakten.

Søg i Kontakter

For at finde en bestemt kontakt skal du bare skrive personens navn. Alle de 
kontakter, der starter med de bogstaver, vil blive vist. Brug Frem, Tilbage 
og Ok til at vælge den kontakt, du vil se.
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Ting du kan gøre med dine kontakter

Når du var valgt en kontakt, kan du ved at trykke på Menu se en liste over 
de ting, du kan gøre med den.

• Ret Kontakt - Du kan redigere både navn og nummer for en kontakt. 
Vælg én og brug Shift-Frem og Shift-Tilbage til at redigere det 
eksisterende navn eller nummer. Tryk Ok for at gemme.

• Brug Kontakt - Der er 4 måder at bruge dine kontakter på:  
- Send sms. Send en sms til din kontakt. Bare skriv din besked og tryk Ok 
for at sende. 
- Ring til Kontakt. Foretag et taleopkald til din kontakt. Vælg et udtryk 
for at begynde opkaldet og tryk Ok. 
- Kopier til Tale. Kopier navn og nummer på en kontakt til din Tale-
funktion, hvor du kan høre dem. Du kan også høre dem med Shift-Ok. 
- Videresend i sms. Kopier navn og nummer på din kontakt til en sms, og 
send det til andre. Du kan redigere i teksten, inden du sender.

• Slet Kontakt - Dette vil fjerne kontakten permanent. Når du har 
bekræftet, at du vil slette kontakten, kan det ikke fortrydes. 
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NOTESBOG

Du kan bruges Notesbog til at gemme, redigere og høre længere 
tekststykker. Du bør forberede noget tale inden en aftale, eller brug det til 
at gemme anden tekst og information. Der er hukommelse nok til at kunne 
gemme hele din første roman!

Ud over at gemme tekst, du har skrevet på din Lightwriter, kan du 
også overføre noter til og fra din computer med en memorystick. Se 
Memorystick for yderligere information om, hvordan dette gøres.

Tilføj ny note

Vælg Tilføj Ny i Notesbog.

1  Skriv den tekst, du vil gemme. Al den skrivehjælp, du kender fra Tale, vil 
også virke, når du skriver noter, f.eks. ordforslag, udtryk og symbolvælger. 
Tryk på Ok for at bekræfte din tekst.

Det er meget vigtigt at bruge tegnsætning til at opdele teksten, hvis du vil 
have den læst op.

2  Skriv et navn på noten. Sørg for, 
at det er unikt, da du kun kan gemme 
én note per navn. Lad skærmen være 
tom og tryk Ok, hvis du ikke vil give 
noten et navn, så vil din Lightwriter 
automatisk gemme de første 10 tegn af 
noten som navn.

3  Tryk Ok for at gemme noten.

KVIKTIP
Noter kan være nyttige, 
hvis man skal forberede 
en tale eller har en aftale, 
f.eks. inden man skal til 
lægen eller i banken. Det 
er også en god ide at 
forberede tale inden du 
foretager et taleopkald, 
hvis du ved, hvad du vil 
sige.
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Søg i din Notesbog

For at finde en bestemt note skal du bare begynde at skrive titlen. Alle 
noter, som begynder med de bogstaver vil blive vist. Brug Frem, Tilbage 
og Ok til at vælge den note, du vil se.

Den dobbelte understregning viser, at dette tekststykke vil blive sagt, når 
du trykker Ok. Når du har sagt en sektion, vil understregningen automatisk 
flytte til det næste stykke tekst. Du kan også flytte rundt i teksten med 
Frem, Tilbage og Ok-tasterne.
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Ting du kan gøre med dine noter

Tryk på Menu, når du har valgt en note for at se en liste over de ting, du kan 
gøre med den:

• Redigér Note - Redigér teksten i din note. Husk at bruge Shift-Tilbage 
og Shift-Frem til at flytte rundt i teksten. Tryk på Ok for at bekræfte 
ændringerne.

• Redigér Navn - Du kan også redigere navnet på din note. Husk, at 
navnet skal være unikt. Tryk på Ok for at bekræfte ændringerne.

• Slet Note - Dette vil fjerne en note permanent. Når du har bekræftet, at 
du vil slette noten, kan det ikke fortrydes.

• Talestil - Her kan du ændre, hvor meget tekst der er understreget 
på én gang, når noterne læses op. Når du trykker på Ok, bliver den 
understregede sektion altid læst op. Du kan vælge én af de følgende 
muligheder:

- Ord. Hvert ord understreges separat mellem hvert mellemrum. 
- Udtryk. Teksten er opdelt med tegnsætning, som følges af et 
mellemrum, f.eks. komma og kolon. 
- Sætning. Hver sætning understreges separat, opdelt af punktummer, 
spørgsmålstegn og udråbstegn. Disse tegn skal også efterfølges af et 
mellemrum. 
- Afsnit. Brug afsnitsmarkøren ¶ til at markere den tekst, du vil bruge. 
Tryk på Shift-Hent for at finde den i symbolvælgeren.
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FJERNSTYRING

Fjernstyring giver dig mulighed for at gemme infrarøde koder på din 
Lightwriter, så du kan styre apparater, legetøj og visse kontrolsystemer rundt 
omkring i dit hjem. Du kan gemme op til otte forskellige kommandoer.

Bemærk venligst, at din Lightwriter ikke kan optage visse slags kompliceret 
teknisk udstyr, f.eks. nogle komplicerede audiovisuelle systemer.

Registrér en Kode

Din Lightwriter har ikke indbyggede koder, da de alle er unikke, så du skal 
selv registrere én. Du kan f.eks. registrere Lydstyrke + eller Kanal + for dit 
tv eller lydudstyr. Kodemodtageren sidder under det 4. ikon til højre på 
brugerskærmen:   

Vælg Tilføj Ny i Fjernstyring for at registrere en ny kode.

1  Din Lightwriter vil bede dig om at gøre klar til at registrere koden. Sørg 
for, at du har fjernstyringen til den kode, du vil optage foran dig, og at der 
er strøm nok på den til at sende koden. Du kan afprøve det ved at bruge 
fjernstyringen på det udstyr, den styrer, dvs. prøv at bruge Lydstyrke + på 
dit tv, inden du registrerer den.
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2  Når du er klar til at registrere koden, så tryk Ok 
for at fortsætte. Din Lightwriter giver dig besked, 
når du skal trykke på knappen på fjernstyringen. 
Din fjernstyring skal holdes højst 1 cm fra 
kodemodtageren foran til højre på din Lightwriter.

3  Når du har registreret koden én gang, vil du 
blive bedt om at gøre det igen for at sikre, at den 
er registreret korrekt. Det er vigtigt at registrere 
den samme kode, som du gjorde i trin 2.

4  Du vil blive bedt om at afprøve 
den kode, du har registreret. Dette 
anbefales for at sikre, at koden virker. 
Peg den fjernstyrede kodesender, som 
findes ved siden af partnerskærmen, 
mod det udstyr du har registreret 
en kode for, f.eks. tv’et, og tryk på 
Ok. Din Lightwriter ville bippe for at 
fortælle, at koden er sendt.

5  Når koden er registreret og afprøvet, vil du blive bedt om at indtaste 
et kort navn, f.eks. Lydstyrke Anlæg +, tv-kanal + eller Afspil. Sørg for, at 
navnet er unikt, da du kun kan registrere én kode per navn. Tryk på Ok for 
at gemme koden.

KVIKTIP
Hvis du har problemer 
med at registrere en 
kode, kan du prøve at 
dæmpe lyset i rummet 
eller trække gardinerne for. 
Registreringen kan påvirkes 
af lysforstyrrelser. 
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Brug dine koder

Du kan både vælge og sende én af dine koder ved at bruge Taltasterne 1 
til 8 eller ved at bruge Frem, Tilbage og Ok. Din Lightwriter vil bippe for at 
fortælle, at koden er blevet sendt. Sørg for, at den fjernstyrede kodesender 
peger lige mod det udstyr, du vil styre.

Ting du kan gøre med dine koder

Brug Taltasterne eller Frem og Tilbage til at fremhæve en kode, og brug 
Menu til at se en liste over de ting, du kan gøre med den.

• Registrér Kode Igen - Hvis du får et nyt apparat, f.eks. et tv eller et 
stereoanlæg, eller hvis en kode ikke virker, kan du registrere den igen. 
Dette er det samme som at registrere en ny kode, men du bliver ikke 
bedt om at navngive den.

• Omdøb Kode - Denne funktion lader dig omdøbe din kode. Husk, at 
navnet skal være unikt.

• Slet Kode - Dette sletter permanent koden. Når du har bekræftet, at du 
vil slette koden, kan det ikke fortrydes.
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ALARMER

Du kan indstille op til fire alarmer på din Lightwriter, der kan minde dig 
om begivenheder, aftaler eller endda vække dig om morgenen. De kan 
indstilles op til en uge i forvejen. Når en alarm er blevet aktiveret, bliver den 
automatisk slettet for dig.

Indtil ny alarm

Vælg Tilføj Ny i Alarmer.

1  Indstil først tidspunktet for alarmen. Klokkeslæt vises med 24 timers 
visning. Timeindstillingen fremhæves først. Brug Frem og Tilbage-tasterne 
til at vælge det rigtige tidspunkt, tryk Ok, og indstil minutterne på samme 
måde. Tryk på Ok for at aktivere alarmen.

KVIKTIP
Når Tilføj Ny er fremhævet i Alarmer, vises den 
aktuelle dag og tidspunktet øverst på skærmen. Sørg 
for, at disse er korrekte, inden du indstiller en alarm. Se 
Information under Opsætning for at indstille klokkeslæt 
og dato.  

KVIKTIP
Du kan trykke på On/C når 
som helst, mens du indstiller 
en alarm for at vende tilbage 
og redigere det foregående 
skærmbillede.  
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2  Indstil datoen for alarmen med Frem 
og Tilbage for at bladre gennem datoerne 
i den kommende uge. Tryk Ok for at vælge 
en dag.

3  Nu kan du indstille en lyd, der skal 
afspilles, når alarmen er aktiveret. Brug 
Frem- og Tilbage-tasterne til at bladre gennem lydene og tryk på Shift-Ok 
for at høre dem, inden du vælger. Du kan sætte lyden til Ingen Lyd, hvis din 
alarm skal være lydløs. Tryk på Ok for at vælge lyd.

4   Du kan skrive noget tekst til din alarm, som kan minde dig om, hvad 
alarmen er for, som f.eks. Tandlæge eller Svømning. Tryk på Ok for at 
bekræfte din tekst og gemme alarmen.

Når du har gemt en alarm, vil den 
vises på skærmen Alarmer. Brug 
Frem og Tilbage til at fremhæve 
de forskellige alarmer.

KVIKTIP
Du kan trykke på Hent, 
når du indstiller din 
alarm for at ændre 
timer, minutter og dato 
tilbage til det aktuelle 
klokkeslæt. 

KVIKTIP
Du kan trykke på On/C når 
som helst, mens du indstiller 
en alarm for at vende tilbage 
og redigere det foregående 
skærmbillede.  
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Ting du kan gøre med din alarm

Tryk på Menu på en fremhævet alarm for at se alle de ting, du kan gøre 
med den.

• Redigér Alarm - Dette giver dig mulighed for at ændre dato, lyd eller 
tekst for alarmen. Vælg, hvad du vil redigere; du vil kunne se, hvad 
alarmen er sat til nu. Du kan ændre det på samme måde, som hvis du 
skulle indstille en ny alarm, og tryk Ok for at gemme.

• Slet Alarm - Dette fjerner 
en alarm permanent. Når 
du har bekræftet, at du vil 
slette alarmen, kan det ikke 
fortrydes.

KVIKTIP
Alarmer slettes automatisk, når de 
har været aktiveret, så du behøver 
ikke slette gamle alarmer.  
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OPSÆTNING

Under Opsætning er der et antal indstillingsmuligheder, som kan 
hjælpe med at personliggøre din Lightwriter. Indstillingerne er opdelt i 
otte grupper, så du nemt kan finde den, du skal bruge. Navnet på den 
fremhævede gruppe vises nederst til venstre på skærmen.

Lyde Tale Skærme Strøm

Lyd-styrke Ordbank & 
Sprog

Tastatur Information

Sådan ændrer du dine indstillinger

Du kan vælge emner under Opsætning med Taltasterne eller Frem, 
Tilbage og Ok. Når du har fundet den indstilling, du leder efter, kan du 
ændre den med Frem- og Tilbage-tasterne. Tryk Ok for at gemme.

Der findes en standardindstilling for hver indstilling, som anbefales til 
Lightwriter. Du kan nemt ændre en indstilling til standardindstillingen ved at 
vælge den og derefter trykke på Hent. Tryk Ok for at gemme.

For at finde den indstilling du leder efter, kan du se tabellerne nedenfor, 
som viser alle indstillinger i hver gruppe under Opsætning. Tabellen viser 
navnet på opsætningen, noget information om hvad den styrer og de 
mulige indstillinger. Standardindstillingen er fremhævet.

Avanceret Opsætning

For at gøre det nemmere at finde de mest brugte opsætninger vises de 
mere komplicerede indstillingsmuligheder kun, hvis Avanceret er slået til. 
Disse opsætninger bør sjældent ændres.
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Lyde

For hver af disse opsætninger vil du se en liste over 14 forskellige lyde, du 
kan vælge mellem. Husk, at du kan trykke Shift-Ok for at høre lyden, inden 
du vælger den.

Indstillings-
navn

Beskrivelse Værdier

Brummerlyd Denne lyd høres, når du trykker på Brummertasten. Chime

Ny sms Denne lyd afspilles, når du modtager en sms. Telefon

Telefonlyd Denne lyd gentages, når du modtager et indgående 
opkald.

Telefon

Shift-
Brummerlyd

Dette er et alternativ til den første Brummerlyd, og den 
afspilles, når du trykker på Shift-Brummer.

Whizz

 Lydstyrke

Dette trekantede symbol viser, hvor højt din lydstyrke er sat. Tryk på Frem 
for at gøre det mørke område større og forøge lydstyrken, eller Tilbage for 
at skrue ned. Når trekanten er tom, er lyden slukket. 

Opsætningen af din lydstyrke er inddelt i tre grupper: Lydstyrke for Tale, 
Lydstyrke for Varslinger og Lydstyrke for Telefon.
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• Lydstyrke for Tale

Indstillings-navn Beskrivelse Værdier

Lydstyrke for Tale Juster lydstyrken for din normale talestemme under 
Tale og Notesbog. Du kan også hurtigt ændre 
Lydstyrke for Tale i hurtigopsætningsmenuen med 
Shift-Menu i alle skærmbilleder.

50%

Lydstyrke for 
Beskeder 

Justér lydstyrken af den stemme, der høres, når du 
trykker på Shift-Ok.

60%

• Lydstyrke for Varslinger

Indstillings-navn Beskrivelse Værdier

Lydstyrke for 
Brummer

Justerer lydstyrken på Brummertasten. Denne kan 
ikke gøres lydløs.

80%

Lydstyrke for 
Tasteklik

Justerer lydstyrken for de klik, der høres, når du 
trykker på en tast på dit tastatur.

60%

Avancerede Lydstyrkeindstillinger

Lydstyrke for
Shift-Brummer

Justerer lydstyrken af den Brummerlyd, der afspilles, 
når du trykker på Shift-Brummer.

60%

Lydstyrke for 
Varslinger

Justerer lydstyrken for varslinger som f.eks. alarmer 
og lavt batteriniveau.

60%

• Lydstyrke for Telefon

Indstillings-navn Beskrivelse Værdier

Lydstyrke for 
Ringetone

Justerer lydstyrken for den lyd, der gentages, når du 
modtager et opkald.

50%

Indgående 
Lydstyrke

Justerer lydstyrken for den person, du taler med 
under et taleopkald.

50%

Lydstyrke for Tale Justerer lydstyrken af din talestemme under et 
taleopkald. Du skal måske skrue op, hvis du befinder 
dig i støjende omgivelser, så den anden person kan 
høre dig.

80%

Avancerede Lydstyrkeindstillinger for Telefon

Lydstyrke for 
Tasteklik

Justerer lydstyrken for tasteklik under et taleopkald. 
Tasteklik fortæller den, der har ringet op, at du er 
ved at skrive en besked.

50%

• Opsætning for Lydløs vises også ved siden af andre grupper.

Indstillings-navn Beskrivelse Værdier

Lydløs-funktion Dette sætter alle Lightwriterens lyde på lydløs 
undtagen Brummertasten, Shift-Brummer og lyde 
under et taleopkald. Du kan bruge denne funktion, 
hvis du er til eksamen, i biografen, teatret osv.

Til/Fra
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Tale

I denne opsætning kan du indstille, hvordan stemmerne på Lightwriteren 
lyder.

Opsætningerne for Talehastighed og Beskedhastighed vises som blokke 
for at vise stemmens hastighed. Udfyld flere blokke for at gøre talen 
hurtigere ved at trykke på Frem, eller ved at trykke på Tilbage for at gøre 
den langsommere.

Talen er opdelt i to grupper: Tale og Telefontale.

• Tale

Indstillings-
navn

Beskrivelse Værdier

Tale-
funktion

Justerer hvordan de ord du skriver under Tale siges. For 
alle muligheder gælder, at hvis du trykker på Ok, vil al 
din tekst blive læst op.
Ord - Læser hvert ord op separat, når du indtaster et 
mellemrum.
Sætning - Læser hele sætningen op, når du har 
indtastet et punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn i 
slutningen af den. Din Lightwriter vil automatisk tilføje et 
mellemrum efter tegnsætning, der afslutter en sætning.
Alt - Læser først hele teksten op, når du trykker på Ok-
tasten.

Ord, 
Sætning,
Alt

Tale-
hastighed

Justerer hvor hurtigt stemmen taler under Tale og 
Notesbog. Jo langsommere talehastighed, jo nemmere 
kan det være at forstå.

60%

Avancerede Taleindstillinger

Besked-
hastighed

Justerer hvor hurtigt stemmen taler, når du trykker på 
Shift-Ok.

60%
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• Telefontale

Indstillings-
navn

Beskrivelse Værdier

Tale Justerer hvornår det ord, du skriver under et 
taleopkald, skal læses op. For alle muligheder gælder, 
at når du trykker Ok, bliver hele din tekst læst op.
Ord - Hver ord læses op, når du skriver et mellemrum 
efter det. Dette anbefales for taleopkald.
Sætning - Læser hele sætningen op, når du 
har indtastet et punktum, spørgsmålstegn eller 
udråbstegn i slutningen af den. Din Lightwriter vil 
automatisk tilføje et mellemrum efter tegnsætning, 
der afslutter en sætning.
Alt - Læser først hele teksten op, når du trykker på 
Ok-tasten.

Ord, 
Sætning, Alt

Tale-
hastighed

Justerer hvor hurtigt stemmen taler under et 
taleopkald. Ved at holde hastigheden nede kan du 
gøre stemmen tydeligere for den, du taler med.

40%

Avancerede Taleindstillinger

Notesbog Ændrer hvor meget tekst, der understreges, når du vil 
oplæse en note under et taleopkald.

Ord, Udtryk, 
Sætning, 
Afsnit

• Stemmeopsætningen vises også ved siden af andre grupper.

Indstillings-
navn

Beskrivelse Værdier

Stemme Vælg den stemme, du vil bruge til at oplæse på dit 
valgte hovedsprog.
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Ordbank og Sprog

Der er tre grupper i denne opsætning: Ordbank, Sprog og Ordforslag. 
Du kan tilføje, redigere og slette de gemte ord, du bruger under Tale-
aktiviteten, og også ændre det sprog, du taler med og den måde 
ordforslagene virker på. Din ordbank vil altid ændre sig, når du ændrer 
sprog, så du kan tilføje separate ord, hvis du ofte bruger mere end et sprog.

• Ordbank

Vælg Tilføj Ny for at gemme et nyt ord i Ordbank. Hvis du vil finde et 
bestemt ord, skal du bare begynde at skrive det. Tryk på Menu, når du 
finder det for at se en liste over alle de ting, du kan gøre med det, som 
set i tabellen nedenfor. Se Tale-aktiviteten for yderligere information om 
hvordan hvert punkt virker.

Indstillings-
navn

Beskrivelse Ting du kan 
gøre med
din Ordbank

Udtryk Du kan administrere de udtryk, der vises, når du 
trykker på Hent under Tale. Der findes allerede 
nogle udtryk på din Lightwriter.
Skriv de første bogstaver af det første ord for at 
finde et udtryk.

Tilføj Ny, 
Redigér 
Udtryk, Slet 
Udtryk

Forkortelses-
udvidelser

Lav små forkortelser af længere ord eller udtryk. 
Hvis du vil tilføje en forkortelsesudvidelse, skal 
du først skrive en lille forkortelse og derefter 
udvidelsen (længere ord eller udtryk). Udvidelsen 
vil derefter vises under ordforslag, når du skriver 
forkortelsen under Tale-aktivitet.
Husk ikke at lave en forkortelse, som også er et 
almindeligt ord, og du kan ikke bruge mellemrum i 
dine forkortelser.
Skriv de første bogstaver af forkortelsen for at finde 
en forkortelsesudvidelse.

Tilføj Ny, 
Redigér 
Forkortelse, 
Redigér 
Udvidelse,
Slet 
Forkortelse

Auto-
Korrektur

Autokorrektur retter automatisk stavefejl, mens du 
skriver. For at tilføje en autokorrektur skal du først 
skrive det fejlstavede ord og derefter en korrektur 
med den rigtige stavemåde.
Skriv de første bogstaver af de fejlstavede ord for at 
finde en autokorrektur.

Tilføj Ny, 
Redigér 
Fejlstavning, 
Redigér 
Korrektur,
Slet 
Autokorrektur
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Alternativ 
Udtale

Alternativ Udtale ændrer den måde et ord 
udtales på under dit valgte sprog. For at oprette 
en Alternativ Udtale skal du først skrive det 
problemord, som udtales forkert og derefter skrive 
et alternativ for det ord. Prøv at stave det alternative 
ord fonetisk eller del det op med bindestreger, 
f.eks. kan Roskilde lyder bedre som Rås-kilde eller 
Råskille. Du kan afprøve udtalen af dit alternativ 
med Shift-Ok eller gemme det. Tryk på Menu og 
vælg Alternativ Udtale.
Skriv de første bogstaver af problemordet for at 
finde en Alternativ Udtale.

Tilføj Ny, 
Redigér Ord, 
Redigér 
Alternativ, 
Slet 
Alternativ, 
Hør Alternativ

Avanceret opsætning for Ordbank

Ordbog Nye ord, som Lightwriteren ikke automatisk 
genkender, f.eks. visse navne, kan gemmes her. Når 
du har tilføjet ordet til Ordbogen, vil de blive vist 
som ordforslag. Du vil blive bedt om at tilføje et nyt 
ord, hvis du skriver dem tre gange i Tale-aktiviteten.
Skriv de første bogstaver af ordet for at finde det.

Tilføj Ny, 
Redigér Ord, 
Slet Ord, Hør 
Ord

• Sprog

Indstillings-
navn

Beskrivelse Værdier

Stemme Vælg en overordnet talestemme for det sprog, du har 
valgt.

Avancerede Sprogindstillinger

Sprog Ændrer det sprog, du skriver og taler. Dette vil ændre, 
hvilke stemmer du kan vælge imellem, dine ordforslag og 
andre gemte ord.

Besked- 
sprog

Ændrer sproget i menuer og de varslinger, du ser på 
skærmen. Du kan indstille det separat fra dit Talesprog, 
hvis du taler et andet sprog og ikke ønsker, at alt på din 
Lightwriter skal oversættes.
Vælg Følg Sprog hvis dit Beskedsprog altid skal være 
det samme som dit Talesprog.

Følg 
Sprog
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• Ordforslag

Indstillings-
navn

Beskrivelse Værdier

Alle Indstillinger for Ordforslag er Avancerede

Ordforslags-
skærm

Vælg Skjul, hvis du ikke vil bruge ordforslag i Tale, sms, 
Taleopkald eller Notesbog. Når du skriver, vil du i stedet 
se to linjer tekst.

Vis,
Skjul

Lær Ord Vælg, om din Lightwriter automatisk skal huske de ord, du 
skriver og hvordan du bruger dem i Tale-aktiviteten. Dine 
ordforslag bliver mere præcise, hvis Lær er sat på Til.

Til, Fra
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Skærme

Her kan du ændre, hvordan de to Lightwriter-skærme vises.

Indstillings-
navn

Beskrivelse Værdier

Skærmlys Justerer lyset på skærmene. Du kan også hurtigt ændre 
Skærmlys i hurtigopsætningsmenuen ved at trykke Shift-
Menu hvor som helst. Bemærk – batteriet i din Lightwriter 
holder længere, hvis dit skærmlys er sat lavt.

20%

Avancerede Skærmindstillinger

Tal i Menuer Vælg, om tal skal vises i øverste venstre hjørne på alle 
menufaner. Når de vises, kan det hjælpe dig med at bruge 
Taltasterne til genveje. Bemærk – du skal genstarte din 
Lightwriter, hvis du ændrer denne opsætning.

Til, Fra

Partnerlinjer Vælg, hvor mange linjer tekst du vil se på 
partnerskærmen, som den, du kommunikerer med læser 
på, mens du skriver under Tale-aktiviteten.

1, 2, 3

Store 
Bogstaver

Med Store Bogstaver skrives alt, hvad du skriver med 
store bogstaver. Dine ordforslag og udtryk vil også skifte 
til store bogstaver, hvis du har slået Store Bogstaver til.

Til, Fra
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Tastatur

Det er vigtigt, at du føler dig godt tilpas, når du bruger Lightwriterens 
tastatur. Med disse opsætninger kan du justere, hvordan tasterne sidder, og 
hvordan de virker.

Hvis du har svært ved at ramme tasterne nøjagtigt eller har svært ved at 
foretage nøjagtige håndbevægelser, kan Tastehold og Tasteforsinkelse 
hjælpe dig til lettere at bruge din Lightwriter. Det vil måske også hjælpe, 
hvis du bruger at andet tastegitter. Se Tastatur for yderligere information 
om tastegitre.

Indstillings-
navn

Beskrivelse Værdier

Tastehold Her indstiller du, hvor længe du skal holde en tast 
nede, før den accepteres. Dette forhindrer, at taster 
du trykker på ved en fejl, bliver accepteret. Dette 
kan gøre skrivehastigheden langsommere.

0 – 5 sekunder 
i trin på 0.1 
sekunder
(0.0)

Taste-
forsinkelse

Her indstiller du hvor længe der skal gå efter, 
du har trykket på en tast, til næste tastetryk 
accepteres. Dette hjælper, hvis du har svært ved 
at ramme tasterne eller ryster på hænderne, fordi 
uønskede gentagne tryk på samme tast ignoreres. 
Dette kan gøre skrivehastigheden langsommere.

0 – 5 sekunder 
i trin på 0.1 
sekunder (0.0)

• Højre qwerty

• Højre ABC
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Avancerede Tastaturindstillinger

Caps Lock Med Caps Lock kan du trykke to gange på Shift 
under Tale for at skrive flere store bogstaver. Når 
du igen trykker på Shift, forlader du Caps Lock. Slå 
kun Caps Lock fra, hvis du kun vil kunne skrive ét 
stort bogstav ad gangen med Shift.

Til, Fra

Navigations-
lås

Med Navigationslås kan du slå Shift til, når du 
trykker på Shift-Frem eller Shift-Tilbage for at 
flytter cursoren rundt uden at slette tekst. Herefter 
kan du bruge Frem og Tilbage til at flytte cursoren. 
Hvis Navigationslås er slået fra, bliver Shift 
automatisk slået fra, når cursoren flyttes.

Til, Fra

Tastatur- 
layout

Her kan du ændre, hvordan tasterne sidder på dit tastatur. Der er 
tre dele for hvert layout. Når du trykker på Hent, bliver alting sat til 
standardindstillingen for din Lightwriter. Layoutbillederne nedenfor 
viser mulighederne for dit sprog. Hvis du ændrer denne opsætning, 
skal du fysisk flytte tasterne rundt, så de kommer til at passe til 
layoutet med det samme. Se kapitlet Tastatur for information om, 
hvordan dette gøres.
Sprog - Når du ændrer sprog, får du forskellige layoutmuligheder, 
f.eks. qwertz eller azerty, og du kan ændre hvilke diakritiske tegn og 
valutasymboler, der er tilgængelige på tastaturet.
Layout - Vælg layout for bogstavtasterne. Disse muligheder 
afhænger af, hvilket sprog du har valgt, men det kan være qwerty, 
abc, qwertz, eller azerty. Standardindstillingen er normalt qwerty.
Hænder - Vælg, om funktionstasterne, f.eks. Frem, Tilbage, 
Ok, Menu, Hent og Brummer, sidder til højre eller venstre for 
bogstavtasterne. Standardindstillingen er Højre, men dette kan 
ændres, hvis du mest bruger din venstre hånd til at skrive med.

• Venstre qwerty

• Venstre ABC
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Strøm

Disse indstillinger giver dig forskellige muligheder for at slukke for din 
Lightwriter.

Indstillings-
navn

Beskrivelse Værdier

Slumre-
tilstand

Indstiller, hvor lang tid der skal gå, før din Lightwriter 
automatisk går i Slumretilstand, hvis der ikke trykkes på 
nogen taster. Dette kan spare på batteriet. Tryk på On/C 
for at vække din Lightwriter, når du vil bruge den igen.

1 minut, 
2, 5, 10 
minutter

Sluk Dette slukker helt for din Lightwriter, når du ikke skal 
bruge den længe. Din Lightwriter behøver ikke opladning 
i flere uger, hvis du bruger Sluk. Tryk på On/C for at 
tænde for din Lightwriter, når du igen vil bruge den.

Transit-
funktion

Dette slukker fuldstændig for din Lightwriter på samme 
måde som med Sluk. Men det låser også tastaturet, og 
On/C vil ikke tænde Lightwriteren igen, før du sætter 
opladeren til. Dette er nyttigt, hvis du skal rejse og skal 
have Lightwriteren i en taske og ikke ønsker, at den 
tænder.
Hvis din Lightwriter skal oplades, inden den kan tændes, 
vil batteriindikatoren lyse rødt i 5 sekunder, når du trykker 
på On/C.

Indbygget 
Telefon

Her kan du tænde og slukke den indbyggede telefon. 
Du bør holde den slukket, når du besøger hospitaler 
eller befinder dig på et fly. Hvis du ikke vil forstyrres 
af telefonen, kan du også bruge Optaget under 
Telefonopkald.

Til, Fra

Avancerede Strømindstillinger

TCLink Her kan du oprette forbindelse til TCLink. Se venligst 
yderligere information, der blev leveret med din TCLink-
pakke.

Til, Fra
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Information

Med denne funktion kan du gemme information på din Lightwriter. Du bør 
lave en ny backup én gang om ugen for at sikre, at al din information er 
gemt. Det er vigtigt at indstille tid og dato korrekt, så alarmerne virker som 
ønsket.

Indstillings-
navn

Beskrivelse Værdier

Backup Denne funktion viser dig alle dine gemte backupper, 
som gemmer alt på din Lightwriter, såsom alle dine 
nuværende indstillinger, noter, kontakter og ordforslag. 
Den nyeste backup vises først.
Vælg Tilføj Ny for at lave en ny backup. Dens titel viser 
dato og tidspunktet for, hvornår den blev lavet.
Det anbefales, at du sletter gamle backupper, du ikke 
skal bruge. Vælg den sidste backup med Tilbage-tasten 
og tryk på Menu for at slette.
Backupper kan også kopieres til din memorystick som 
en ekstra sikkerhed eller kan bruges til at gendanne din 
Lightwriter. Se Memorystick for yderligere information.

Avanceret Sæt Avanceret på Til, hvis du vil se alle de avancerede 
indstillinger og andre muligheder såsom Nødopkald 
under Telefonopkald.

Til/Fra

Om din SL40 Dette viser teknisk information om din Lightwriter, 
som du vil blive spurgt om, hvis du ringer til teknisk 
support. Du kan også se, hvor meget af Lightwriterens 
hukommelse der optages af noter, ordforslag og sms’er.

Avancerede Informationsindstillinger

Indstil Tid Indstil klokkeslættet på din Lightwriter. Der bruges 
24 timers visning, og timer indstilles først. Når du 
har bekræftet timeindstillinger, bliver minutterne 
automatisk fremhævet.

Time, 
Minutter 
(24 timers 
visning)

Indstil Dato Indstil den aktuelle dato på din Lightwriter. Du skal 
indstille dato, måned og år. Tryk Ok for at bekræfte 
hver sektion.

Dato, 
Måned, 
År

Opstarts-
guiden

Dette åbner guiden, som gennemgår de 
grundlæggende indstillinger på din Lightwriter. Se 
Opstartsguiden for yderligere information.

Kør nu, 
Kør ved 
næste 
start

Slette- 
administrator

Med denne funktion kan du slette ALLE sms’er i din 
sms-Indbakke eller Udbakke. Advarsel – du kan ikke 
gendanne sms’erne, når de først er blevet slettet.
Hvis du vil beholde nogle sms’er, kan du gemme dem 
som noter under Notesbog ved at vælge Gem som 
Note i sms-menuen.

Indbakke 
eller 
Udbakke
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GENVEJE

Nogle af de mest brugte indstillinger er let tilgængelige under Genveje. 
Vælg denne gruppe fra Funktionsbjælken for at finde disse fire 
indstillinger:

• Slumretilstand

• Lydløs

• Lydstyrke for Tale

• Optaget

Se Opsætning for yderligere information om disse.

Husk, at du med Shift-Menu i alle skærmbilleder kan hente 
hurtigopsætningsmenuen. Her kan du nemt ændre Lydstyrke for Tale og 
Skærmlysstyrke.

Brug Taltasterne eller Frem, Tilbage og Ok til at skrue op eller ned for hver 
indstilling. Tryk på On/C for at gemme indstillingen og vende tilbage til det, 
du var i gang med.
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MEMORYSTICK

Du kan bruge en memorystick til at overføre noter og backupper mellem 
din Lightwriter og din computer. Det betyder, at du kan skrive og redigere 
noter på din computer og høre dem læst op på din Lightwriter. Og du kan 
sikre, at dine filer er gemt, hvis der skulle ske noget med din Lightwriter.

Den memorystick, der leveres sammen med din 
Lightwriter er let genkendelig på grund af sit 
Toby Churchill-logo. Det er nemmest at have en 
separat memorystick kun til din Lightwriter.

Sådan tilsluttes en memorystick

Port til 
Memorystick

Opladerstik

Ladelys

Memorysticken skal tilsluttes 
til memorystick-porten, som 
vist ovenfor. Sørg for, at din 
memorystick vender den rigtige 
vej opad, med den solide del af 
sticken tættest på Lightwriterens 
højttaler. Du vil høre to bip, 
som fortæller, at Lightwriteren 
genkender memorysticken. Dette 
kan tage et par sekunder.

KVIKTIP
Du bør altid tilslutte din 
oplader og sørge for, at 
din Lightwriter står på en 
plan overflade, inden du 
tilslutter en memorystick. 
Hvis batteriniveauet er 
lavt, eller hvis der puffes 
til memorysticken, kan det 
skade Lightwriteren eller 
memorysticken.
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Sådan konfigureres din memorystick

Første gang du bruger en ny memorystick sammen med din Lightwriter, 
bliver der oprettet nogle mapper på din memorystick, som vil indeholde 
alle de filer, du har kopieret til og fra din Lightwriter. Alle andre data du har 
på memorysticken vil ikke blive flyttet eller slettet. Når din memorystick 
er blevet konfigureret, kan du begynde at kopiere ting til og fra din 
Lightwriter.

De følgende mapper oprettes på din memorystick:

Du kan se mapperne og deres indhold ved at tilslutte din memorystick til en 
computer.

TCL

ToLightwriter

Notes 
Imported

RestoreNotes

FromLightwriter

BackupsNotes Restore 
Done

KVIKTIP
Inden du fjerner din memorystick fra 
Lightwriteren, skal du vente på en besked, 
der fortæller dig, at din memorystick er blevet 
frakoblet, efter at den er færdig med at 
kopiere. Hvis den fjernes for tidligt, eller mens 
Lightwriteren overfører data, kan du miste eller 
ødelægge dine filer. 

KVIKTIP
De noter, du skriver 
på din computer bør 
gemmes i Microsoft Word 
97-2003-format (.doc) eller 
Rich Text Format (.rtf), og 
bør kun indeholde tekst, da 
din Lightwriter ikke kan vise 
billeder eller formateringer. 
Din Lightwriter kan ikke 
importere Microsoft Word 
2007-filer eller .docx-filer. 
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Ting du kan gøre med din memorystick

• Noter - Du kan bruge din memorystick til at overføre tekstdokumenter til 
og fra din Lightwriter. Dette betyder, at dine filer er sikkert gemt, og du 
kan redigere dem på din computer og derefter lægge dem over på din 
Lightwriter for at få dem læst op. 
 
Når du tilslutter din memorystick til din Lightwriter, bliver alle emner i 
Notesbog automatisk kopieret til Notes i FromLightwriter –mappen på 
din memorystick. Dette skærmbillede viser fremgangen:

For at overføre filer til din 
Lightwriter skal du bare tilslutte 
din memorystick til din computer 
og kopiere dokumentet til Notes 
i ToLightwriter -mappen. Disse 
filer bliver så automatisk kopieret 
til Notesbog, når du tilslutter din 
memorystick til din Lightwriter.

Når en note er blevet kopieret til din 
Lightwriter, forsvinder den fra Notes 
Imported –mappen for at sikre, at 
den kun kopieres én gang.

• Backup - Det er vigtigt at lave hyppige backupper. De indeholder 
information om alting på din Lightwriter, inklusive dine ordforslag, udtryk, 
sms’er, kontakter og noter. Se Opsætning for yderligere information om, 
hvordan du laver backupper. 
 
Når din memorystick tilsluttes til din Lightwriter bliver nye backupfiler 
automatisk kopieret til Backups i FromLightwriter –mappen, ligesom 
med noter.

KVIKTIP
De noter, du skriver 
på din computer bør 
gemmes i Microsoft Word 
97-2003-format (.doc) eller 
Rich Text Format (.rtf), og 
bør kun indeholde tekst, da 
din Lightwriter ikke kan vise 
billeder eller formateringer. 
Din Lightwriter kan ikke 
importere Microsoft Word 
2007-filer eller .docx-filer. 
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• Gendan - Hvis noget går galt med din Lightwriter, kan du bruge dine 
backupper til at gendanne alle dine data. Dette vil overskrive alt på din 
Lightwriter. Alle ordforslag, noter, sms’er, kontakter, udtryk og andre ting, 
du har gemt på din Lightwriter, siden backuppen blev lavet, vil gå tabt. 
 
Kopier den backup, du vil bruge til Restore i ToLightwriter -mappen på 
din memorystick, og tilslut så din memorystick til Lightwriteren. Du vil 
blive bedt om at bekræfte gendannelsen:

Når gendannelsen er slut, skal du fjerne din memorystick og trykke Ok for 
at genstarte din Lightwriter. Backupfilen 
vil automatisk være blevet flyttet til 
Restore Done -mappen for at sikre, at 
din Lightwriter ikke gendannes igen 
næste gang, du bruger en memorystick.

KVIKTIP
Navnene på dine 
backupfiler viser tidspunkt 
og dato for, hvornår de 
blev lavet, så du kan finde 
den rigtige fil, når du vil 
gendanne din Lightwriter. 
Alting på din Lightwriter 
vil vende tilbage til, 
hvordan det var, da denne 
backupfil blev lavet.

KVIKTIP
Hvis du ikke synes, at du altid rammer den rigtige 
tast præcist nok, kan du også ændre Tastehold og 
Tasteforsinkelse under Opsætning.  
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DIT TASTATUR

Det er vigtigt, at du føler dig godt tilpas, når du bruger dit tastatur, da det 
bruges til at styre din Lightwriter med. Du kan bruge forskellige tastegitre 
eller vælge et andet layout for tasterne for at gøre det mere brugervenligt. 
Det er også vigtigt, at du rengør tastaturet ofte, da tasterne kan blive 
klistrede eller reagere langsommere med tiden.

Sådan skifter du tastegitter

Tastegitre kan løfte området omkring tasterne for at hjælpe med at føre 
dine fingre til de rigtige taster, når du skriver. Din Lightwriter leveres med 
tre forskellige tastegitre af forskellig dybde.

KVIKTIP
Hvis du ikke synes, at du altid rammer den rigtige 
tast præcist nok, kan du også ændre Tastehold og 
Tasteforsinkelse under Opsætning.  

KVIKTIP
Standard-tastegitteret er allerede monteret på 
din Lightwriter. Du kan prøve de andre tastegitre 
for at se, hvilket der fungerer bedst for dig.
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Standardtastegitter

Flugtende Tastegitter

Dybt Tastegitter

Du kan skifte tastegitter på et par minutter. Hvis du har svært ved at 
foretage nøjagtige håndbevægelser, kan det være nødvendigt at få hjælp 
til dette. Du har brug for skruetrækkeren og tastegitterudløseren, som blev 
leveret sammen med dit Lightwriter-værktøj.
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Sådan fjernes et tastegitter

1  Sæt din Lightwriter på et bord eller 
en plan overflade, og sluk den med Sluk 
under Opsætning. Med skruetrækkeren 
skal du skrue de to skruer på hver side af 
tastaturet af. Pas godt på dem, for de skal 
bruges igen.

2  Når du har fjernet skruerne, skal du 
indsætte tastegitterudløseren i højre rille 
i bunden af tastegitteret. Den buede del 
af tastegitterudløseren skal pege ind mod 
dig selv, så den passer ind i den buede del 
af rillen. Træk forsigtigt udløseren mod dig 
selv, så tastegitteret bliver løftet af. Du vil 
høre eller mærke et blødt klik, når det er 
løsnet.

3  Gentag trin 2 med venstre og 
midterste rille, indtil forsiden af 
tastegitteret er løsnet fra Lightwriteren. 
Hvis det stadig sidder lidt fast, kan du 
sætte tastegitterudløseren i hver rille igen.

4  Når gitteret er løsnet, holdes forsigtigt 
i bunden af det, og det trækkes opad og 
fremad, væk fra Lightwriteren. Hvis nogle 
taster falder af, når du fjerner tastegitteret, 
skal du bare trykke dem på plads igen på 
gummimåtten. Sørg for, at de sidder godt 
fast.

1

2

3

4
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Sådan monteres et tastegitter

5  Vælg et nyt tastegitter, og læg det 
oven på Lightwriterens tastatur. Du kan 
se, hvordan det skal vende på det brede 
hul til On/C-tasten, som sidder i øverste 
venstre hjørne af tastaturet. Mens du 
holder i bunden af tastegitteret, skubbes 
den øverste del forsigtigt ind under 
brugerskærmen.

6  Når det øverste af tastegitteret er på 
plads, trykkes forsigtigt ned foran på det, 
dér hvor rillerne sidder. Du vil høre eller 
mærke et lille klik, når gitteret falder på 
plads. Sørg for, at ingen af tasterne sidder 
fast under tastegitteret, og at det sidder til 
hele vejen rundt.

7  Skru de to skruer på hver side af 
tastegitteret på igen med skruetrækkeren. 
Lad være at overspænde disse skruer, da 
du derved kan skade tastegitteret eller 
din Lightwriters kabinet. Nu er dit nye 
tastegitter monteret.

5

6

7
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Sådan ændres dit tastatur-layout

For at ændre layoutet af dine taster skal du først ændre Tastaturlayout-
indstillingen under Opsætning. Du kan vælge fire forskellige layouts 
for dit sprog, med forskellige opsætninger af bogstavtasterne, og med 
funktionstasterne til højre eller venstre på tastaturet. De fire muligheder for 
din Lightwriter er:

• Højre qwerty

• Højre ABC

• Venstre qwerty

• Venstre ABC
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Når du har valgt et layout med Tastaturlayout under Opsætning, kan 
tasterne flyttes rundt på tastaturet med det samme.

1  Fjern tastegitteret ved at følge trin 1 
til 4 i Sådan fjernes et tastegitter. Husk 
at gemme skruerne, da du skal bruge dem 
igen.

2  Når du har fjernet tastegitteret, kan du 
nemt fjerne alle tasterne. Pas godt på dem, 
så de ikke bliver væk.

3  Ved hjælp af billedet af det 
tastaturlayout, du har valgt under 
Tastaturlayout, kan du flytte tasterne rundt 
på gummimåtten til den nye opsætning. 
Tasterne skal flugte og skal sidde godt 
fast. Det kan hjælpe, hvis du fugter 
gummimåtten, når du sætter tasterne på.

4  Når alle taster er på plads, monteres 
tastegitteret igen ved at følge trin 5 til 7 i 
Sådan monteres et tastegitter. Dit nye 
tastatur er nu klar til brug.

1

2

3

4
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Sådan rengøres dit Tastatur

Hvis dine taster er blevet klistrede eller ikke længere reagerer så hurtigt, 
kan det være, at dit tastatur trænger til at blive gjort rent. Det er nemt og 
bør kun tage et par minutter.

1  Fjern tastegitteret ved at følge trin 1 til 4 
i Sådan fjernes et tastegitter. Husk at passe 
godt på skruerne, da du skal bruge dem igen.

2  Når du har fjernet tastegitteret, fjernes alle 
tasterne fra gummimåtten og lægges i varmt 
sæbevand sammen med tastegitteret. Lad dem 
ligge i blød i nogle minutter for at sikre, at al 
skidt og rester fjernes. Pas godt på tasterne, så 
de ikke bliver væk.

3  Mens dit tastegitter og tasterne ligger i 
blød, rengøres gummimåtten forsigtigt med en 
fugtig tandbørste eller en vatpind. Gnid ikke for 
hårdt på måtten, da du kan komme til at rive hul 
i gummiet. Sørg for, at alt vand fjernes med en 
klud.  
Bemærk – brug så lidt vand, som muligt; hvis 
der kommer vand under gummimåtten, kan din 
Lightwriter blive ødelagt. 

4  Fjern tasterne fra vandet og tør dem med en 
klud. Sæt dem på plads på gummimåtten ved 
hjælp af billedet af dit tastaturlayout. Tasterne 
skal flugte og sidde godt fast. Det kan hjælpe, 
hvis de stadig er lidt fugtige på undersiden.

5  Når alle taster er på plads, monteres 
tastegitteret igen ved hjælp af trin 5 til 7 i Sådan 
monteres et tastegitter. Dit nye tastatur er nu 
klar til brug.

1

2

3

4

5
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FEJLFINDING

Fejlfindingsguiden kan bruges, hvis du har problemer med din Lightwriter. 
Kontakt din leverandør eller Abilia Toby Churchill serviceafdeling, hvis du 
stadig har problemer.

Problem Årsag Løsning

Lightwriter låser sig fast 
og reagerer ikke, når du 
trykker på tasterne

Muligvis en 
systemfejl

Hold On/C nede, indtil skærmen 
slukker og slip så for at nulstille din 
Lightwriter

Lightwriter fungerer 
ikke, og skærmene 
er tomme. Et rødt lys 
vises, når der trykkes på 
On/C.

Afladet batteri Oplad Lightwriteren i et par timer 
– du kan benytte Lightwriteren, 
mens den lader.

På Transitfunktion Tilslut opladeren og tryk på On/C 
for at tænde din Lightwriter.

Batterierne skal 
udskiftes

Kontakt din leverandør eller  
Abilia Toby Churchill.

Ladelyset tænder ikke, 
når opladeren tilsluttes.

Der er ikke tændt 
for strømmen

Kontroller, at stikkontakten 
fungerer.

Opladeren er defekt Kontakt din leverandør eller  
Abilia Toby Churchill.

Tasterne skal holdes 
nede i lang tid, inden 
de reagerer.

Indstillingen for 
Tastehold er for 
lang

Afkort tiden i Tastehold under 
Opsætning.

Bogstaver udelades, når 
jeg skriver hurtigt

Indstillingen for 
Tasteforsinkelse er 
for lang

Afkort tiden for Tasteforsinkelse 
under Opsætning.

Tasterne er klistrede 
eller reagerer ikke

Tastaturet skal 
rengøres

Se Sådan rengøres dit Tastatur 
for yderligere information.

Lightwriter taler ikke Der er skruet ned 
for Lydstyrken for 
Tale

Skru op for Lydstyrke for Tale 
under Opsætning.

Lydløs er slået til Slå Lydløs fra under Genveje.

Der spildes noget på 
din Lightwriter

Gå ikke i panik Sluk for Lightwriteren og tør så 
meget op, som muligt.  
Lad Lightwriteren tørre.  
Rengør tastaturet efter behov.

Søgninger efter sms’er, 
noter eller kontakter er 
langsomme

Aktiviteten er ved at 
være fyldt op

Prøv at slette nogle ting 
eller overføre dem med din 
Memorystick. Du kan slette 
alle dine sms’er på én gang 
med Sletteadministrator under 
Opsætning.
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Fejlfinding for memorystick

Problem Årsag Løsning

Memorystick 
passer ikke ind 
i memorystick-
porten

Memorystick er 
for stor

Brug i stedet den memorystick, der blev 
leveret sammen med din Lightwriter.

Du kan købe et forlængerkabel til din 
memorystick.

Min memorystick 
virker ikke 
sammen med 
min Lightwriter

Memorystick er 
fyldt

Hvis der ikke er mere ledig plads på din 
memorystick, kan din Lightwriter ikke overføre 
noter og backupper til den. Fjern gamle noter 
og backupper fra memorysticken.

Memorystick er 
defekt

Prøv at formatere din stick på computeren 
igen.

Ikke formateret 
som FAT32

Prøv at formatere din stick som FAT32, eller 
brug den memorystick, der blev leveret 
sammen med din Lightwriter.

Jeg kan ikke 
kopiere min 
note til min 
Lightwriter

Note er ikke 
gemt som .doc 
eller .rtf-format

Noter, der skrives på din computer kan kun 
gemmes som Microsoft Word 97-2003-format 
(.doc) eller Rich Text Format (.rtf) og må kun 
indeholde tekst.

Jeg kan ikke 
gendanne min 
Lightwriter

Backupfilen er 
forkert

Prøv at gendanne med backupfiler, der er 
taget direkte fra din Lightwriter og gemt som 
.tgz-filer. Du må aldrig redigere eller ændre på 
backupfiler.
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Fejlfinding for den indbyggede telefon

Problem Årsag Løsning

Jeg kan ikke 
sende eller 
modtage 
sms’er eller 
foretage 
taleopkald

Telefonen er slukket Kontrollér at Indbygget Telefon under 
Opsætning er sat på Til.

Der er ikke indsat et 
SIM-kort

Der skal indsættes et SIM-kort i din 
Lightwriter, for at du kan bruge Telefon-
aktiviteten. Se Indsæt SIM-kort for 
yderligere information.

Der er ikke indsat et 
SIM-kort

Kig på signalindikatoren på 
Funktionsbjælken – din Lightwriter skal 
have forbindelse til et netværk, for at du 
kan bruge Telefon-aktiviteten.

Der er ingen penge 
på dit SIM-kort

Brug Saldokig under Telefon til at se, hvor 
meget der står på dit SIM-kort. Se det 
materiale, du fik sammen med dit SIM-kort, 
hvis du vil lave en indbetaling.

Mine sms’er 
bliver ikke 
sendt

Der ligger en defekt 
sms i din Udbakke

Slet alle ikke-sendte sms’er, der er markeret 
med *, fra din Udbakke. De kan blokere 
afsendelse af nye beskeder.

Jeg kan ikke 
modtage 
sms’er eller 
taleopkald

Optaget er slået til Slå Optaget fra under Telefon eller 
Genveje. Når Optaget er slået til, kan du 
ikke modtage taleopkald eller sms’er.

Mit SIM-kort 
virker ikke

Du har et 3G SIM-
kort

Du kan ikke benytte 3G SIM-kort (USIMs) i 
din Lightwriter. Indsæt venligst et nyt SIM-
kort.

Lightwriter var ikke 
slukket, da SIM-
kortet blev sat i

Genstart din Lightwriter ved at holde On/C, 
indtil skærmene slukker. Du skal slukke 
Lightwriteren, når du sætter et SIM-kort i.

Mit taleopkald 
blev afbrudt

Afladet batteri Oplad Lightwriteren i et par timer – du kan 
benytte Lightwriteren, mens den lader.

Forbindelsen til 
netværket blev 
afbrudt

Du kan have mistet forbindelsen til 
netværket under opkaldet, særligt hvis du 
bevæger dig omkring.

Opkaldstimeout Der blev ikke trykket på nogen taster, 
så opkaldet blev automatisk afsluttet. 
Indstillingen for Opkaldstimeout skal 
ændres under Telefonindstillinger.
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Jeg kan ikke 
høre den jeg 
taler med, eller 
der er meget 
støj under 
opkaldet

Der er skruet ned 
for Lydstyrke for 
Indgående Opkald

Skru op for Lydstyrke for Indgående 
Opkald under Opsætning.

Dårlig 
netværksforbindelse

Hvis din netværksforbindelse ikke er så 
kraftig, er dine taleopkald måske ikke ret 
tydelige. Prøv igen senere.

Den jeg taler 
med kan ikke 
høre mig

Der er skruet ned 
for Lydstyrke for 
Tale i Telefon 

Skru op for Lydstyrke for Tale i Telefon 
under Opsætning.

Støjende omgivelser Hvis du befinder dig udenfor eller et sted 
med meget støj, kan du prøve at slukke for 
Mikrofon under Telefonindstillinger for at 
gøre din Lightwriter tydeligere.

Jeg kan ikke 
foretage 
nødopkald

Der er ikke 
angivet et 
Nødopkaldsnummer

Du skal vælge et telefonnummer til 
nødopkald. Se Nødopkaldsnummer under 
Telefonindstillinger. Her kan du også 
vælge et Nødopkaldsudtryk.

Jeg kan ikke 
aflytte min 
telefonsvarer

Der er ikke indkodet 
et nummer til 
telefonsvareren

Du skal indkode et nummer til 
telefonsvareren under Nummer til 
Telefonsvarer under Telefonindstillinger. 
Se det materiale, du fik sammen med SIM-
kort for at finde dette nummer.

Jeg bliver altid 
bedt om at 
indtaste en 
PIN-kode

PIN-kode er slået til Tag SIM-kortet ud af dine Lightwriter og slå 
PIN-koder fra med en mobiltelefon.

Jeg kender 
ikke eller har 
glemt min PIN-
kode

PIN-kode kræves Se det materiale, du fik sammen med dit 
SIM-kort, eller kontakt din netværksudbyder 
for at få din PIN-kode.
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IKONGUIDE

Tastaturikoner

Funktioner

Brummertast

Shift-tast

Lydløs

Lightwriter Eksterne 
Ikoner

Batteriindikator

Telefonindikator

Fjernkodemodtager

Mikrofon

Hovedtelefoner

 
Ladelys/Strøm ind

Funktionsikoner på 
Skærmen

Batteriindikator

Caps Lock

Navigationslås

Tallås

Anden Samtale

Shift

Lydløs

Aktivitetsikoner på Skærmen

Tale-aktivitet Alarm-aktivitet

Telefon-
aktivitet

Opsætning

Ikon for 
Taleopkald

Genveje

Signal-
indikator

Lydopsætning

Optaget
Opsætning af 
Lydstyrke

SIM-ikon
Opsætning af 
Tale

Sms-indikator
Ordbank og 
Sprogindstillinger

Ny Indbakke 
eller Udbakke-
sms

Skærm-
indstillinger

Kontakter
Tastatur-
indstillinger

Notesbog Strømindstillinger

Fjernstyring
Informations-
indstillinger
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