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4 olika lösningar, från enkel till avancerad  
• Blindshell 

• SmartVision 2 
• SoundShell Easy 
• Doro Secure GPS 

 
                        Utbildning och support 
                        Delbetalning via   
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SoundShell Easy talande mobilapplikation 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Den är mycket enkel att använda. Håll ett finger på skärmen högra sida 
så går du till höger i menyn. Håll fingret på skärmens vänstra sida för att 
gå till vänster. För att gå ned i menyn, håll ett finger i mitten av skärmen. 
För att backa håller du två fingrar i mitten av skärmen. Fiffigt, eller hur? 
Genom att trycka på hemknappen går du till början av programmet. 
 
Applikationen är utvecklad av Blindshell tillsammans med Iris hjälpmedel 
och anpassas till speciellt utvalda mobilplattformen från Samsung för att 
kunna säkerställa driftsäkerhet, tillbehör, uppdatering, garanti och 
förstklassig support. 
 
Artikelnummer 55185 
 

 

- Den absolut billigaste svensktalande 
mobilen på marknaden. 

- Enkel användargränssnitt på 
touchscreen. 

- Alla funktioner läses upp på svenska 
med förstklassig kvinnlig talsyntes. 

- Huvudfunktion att ringa och att skicka 
och få sms. 

- Ringsignal med ton eller vibration. 
- Skärmens ljusstyrka kan anpassas. 
- Ytterligare funktioner är larm, 

kalkylator. 
- Inbyggd svensk manual och 

hjälpfunktion för varje specifikt 
program. Favoriter och missade 
händelser. 
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Svensktalande enkel mobil Blindshell 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En efterlängtad enkel mobil 
 
Blindshell är en enkel mobiltelefon utvecklad för dem med nedsatt syn 
och/eller för dem som vill ha en modern och enkel mobiltelefon med 
knappar som talar svenska och med en tydlig anpassningsbar skärm. 
 
Den låga vikten och smidiga storleken, 111 gram och 133x58x19 mm,  
gör den utmärkt att lägga i fickan. Upp till 9 timmar samtalstid och upp till 
160 timmar stand-by. Laddtid 4 timmar från tomt till fullt batteri.  
 
Anslutningsbarhet; WiFi, GPS och Bluetooth  
 
Mobilen fungerar på 2, 3 och 4G-nät och använder standard micro-SIM. 
Inbyggt minne 512 kb. Utbyggbart med SD-kort upp till 32GB. 
 
 
Specifikationer finns på vår hemsida. Artikelnummer 55151 
 
 

- Mobil med tydliga knappar och kontrast. 
- Röststyrning och textdiktering. 
- Alla funktioner läses upp på svenska. 

Enkelt att byta till andra språk. 
- Huvudfunktion att ringa och att skicka 

och ta emot meddelanden. 
- Ringsignal med ton eller vibration. 
- FM-radio, talande klocka. 
- Skärmen kan anpassas med 

kontrastfärger och storlek på tecken. 
- Ytterligare funktioner är sos-knapp, 

agenda, räknare, fm-radio och alarm. 
- Bluetooth för hörlur/hörapparat. 
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Smartphone SmartVision 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Vår alternativa smartphone till andra fabrikat på marknaden 
- Tre sätt att mata in information, pekskärm, knappar eller diktering. 
- Alla funktioner har röststöd. 
- Flerspråkig talsyntes och röstigenkänning. 
- Lämplig för surf på Internet 
- Ringsignal med ton eller vibration. 
- Skärmen kan få individuell anpassning kontrastfärger och storlek på 

tecken. 
- Ytterligare funktioner är t.ex. fickminnesfunktion, larm, kalkylator, 

kamera mm. 
- Inbyggd svensk manual 
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SmartVision 2 är enkel att använda trots att den är en avancerad 
smartphone. Du kan navigera i telefonen på flera sätt, antingen via 
tangentbordet, via den 4-tum stora tryckkänsliga skärmen eller via en 
snabbknapp för röstkommando för att t.ex. diktera text i inmatnings-
område, söka på Internet eller styra vissa andra funktioner. 
Med basversionen har du tillgång till de grundläggande funktionerna, 
såsom telefon, meddelanden (SMS / MMS), kontakter, e-post och 
webbläsare. Du har dessutom fickminnesfunktion, filhanterare, alarm, 
kalkylator samt anteckningar.  
Andra praktiska och viktiga funktioner är t.ex. NFC kontaktlös teknik, 
Fjärrhjälp via TeamViewer, Samtal och akut-SMS geopositionerad via 
SOS-knappen, inspelning av telefonsamtal, Musikspelare, Kamera, FM- 
och webbradio. 
Mobilen är kompatibel med PlayStore applikationer, typ WhatsApp, 
Facebook, Skype, Legimus m.fl. 
 
 
 
 
 
Kompatibel för punktdisplayer och externt tangentbord (Bluetooth), t.ex. 
nya Freedom Focus 14, art nr 60036 
 

Specialappar 
Det finns tre appar som är speciellt byggd för synskadade användare, en 
smart GPS som gör att du lätt kan orientera dig (art nr 55191), en OCR-
funktion som gör att du kan läsa dokument (art nr 55193) samt en 
bokläsare som klarar alla bok-format inklusive Daisy (art nr 55194). 
Läs mer och se filmen på vår hemsida. 
 
Artikelnummer 55190 
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Marknadens enklaste mobil – Doro Secure GPS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Doro Secure – personlig säkerhet är byggd för dem som har svårt att 
hantera en vanlig mobiltelefon och som bara ringer några få nummer. 
Användaren av mobilen är alltid nåbar för dem som har access. 
Trygghetsknappen samt GPS-funktionen skapar trygghet och flexibilitet 
för användaren och för dem anhöriga eller andra uppkopplade i 
systemet. Enkelt, smidigt och prisvärt. 

• Tålig och vattenavvisande (IP54) mobil med fyra snabbvalsknappar 
för enkel uppringning med endast en knapptryckning.  

• Lista med de 20 senaste samtalen (besvarade, missade och 
utgående) 

• Valbar spärrfunktion för inkommande samtal för att undvika 
ovidkommande eller störande samtal. 

• Bestyckad med stor trygghetsknapp och en säkerhetstimer som 
automatiskt kan ringa upp och skicka ett larm via SMS till 
förinställda nummer  

• GPS - lokalisering ger information om var mobilen är. 
• Kontakter kan uppdateras via Internet av t. ex. en betrodd släkting 

med hjälp av My Doro Manager. 

 

- Fyra snabbvalsknappar 
- Huvudfunktion att vara nåbar och att 

kunna ringa. 
- Tydliga och taktila knappar 
- Programmerbar SOS-knapp på 

baksidan. 
- Spärrfunktion för oönskade samtal. 
- Säkerhetstimer 
- GPS-lokalisering via Google 
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Enkel och prisvärd mobil 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Iris Hjälpmedel har ett urval av enkla och smarta telefoner anpassade 
till synsvaga användare och för dem med nedsatt hörsel. Gå in på vår 
hemsida så finner du aktuellt sortiment. 
 
Utbildning och anpassningar 
 
Iris Hjälpmedel erbjuder utan kostnad upp till 30 minuter introduktion 
av respektive modell av våra mobiler. Vi erbjuder också kostnadsfri 
support för enklare frågor under de första sex månaderna. 
 
Vi erbjuder också anpassad utbildning för respektive modell mellan en 
till tre timmar. Kontakta oss för prisuppgift. 
 
  
Finansiering via 
 
Via ett samarbetet med Paynova har Iris Hjälpmedel möjlighet att ge 
sina kunder ett förmånligt sätt att delbetala sina inköp via vår 
hemsida. I samband med utgång via kassan erbjuds antingen faktura 
eller delbetalning. Där framgår tydligt vilken månadskostnad som ska 
erläggas. Betalningen skickas via pappersfaktura eller pdf-faktura.  
 
 

En lättanvänd och prisvärd mobiltelefon utan tal 
med bred och stor display, en knappsats som gör 
det enkelt att ringa dina dagliga samtal och skicka 
sms. Den har kamera (2M pixel), inbyggd 
ficklampa, Visuell ringindikator, Trygghetsknapp 
samt en funktions som högtalartelefon. Väger 
enbart  96 gram med fickmått 126x62x13 mm. 
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Telesupport Direkt 
 

 
 
 

08 – 39 94 00 
Välj produktförfrågan eller  

produktsupport@irishjalpmedel.se 

 
• Telefonsupport för alla våra specialmobiler 
• Utbildning på egna eller utvalda plattformar 
• Anpassning 
• Tillbehör 

 
Vi förbehåller oss rätten till ändringar  

mailto:produktsupport@irishjalpmedel.se

