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Viktig information 
 
Använd enbart spelare inom följande temperatur intervall; 
 
+ 5 grader  till + 40 celsius. Utanför detta område kan uppstår driftstörningar 
 
Rengör med jämna mellanrum din spelare med en lätt fuktat trasa och 
eventuellt med ett neutralt lösningsmedel utan alkohol. 
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Inledning 
Plextalk PTN2– här benämnd PTN2 i fortsättningen – är en stabil 
bordsspelare med inbyggd högtalare och uttag för hörlurar, usb-minne 
och SD-minneskort; max 32GB. 
I din kartong hittar du: 

• Plextalk PTN2. 
• Strömadapter för laddning av det uppladdningsbara batteriet som 

sitter i spelaren. 
• Skiva med användarmanual. 
• Tangentbordsöverlägg. 
• Snabbguide. 
• Guide för säkerhetsinstruktioner (eng).  

 
Med Plextalk PTN2 kan du lyssna på Daisyskivor från cd men du kan 
också föra över böcker till minneskort och usb-minne för att läsa 
böckerna därifrån. 
Daisy står för Digitalt Audiobaserat Informationssystem och är nutidens 
talböcker. I din Daisybok kan du navigera på olika nivåer för att lätt 
komma åt det du vill läsa i boken. 
 
Med din PTN2 kan du också: 

• Spela upp text/HTML-filer med hjälp av den inbyggda talsyntesen 
(Alva) 

• Spela upp mp3-filer, t.ex. musik och böcker 
• Spela upp musikskivor, vilket också gör att du kan spela upp 

vanliga cd-böcker. 
 
Kom ihåg att detta är en kort Lathund för att snabbt komma igång med 
de vanligaste funktionerna. För mer avancerade funktioner hänvisar vi till 
manualen som finns på medföljande cd. Du har också den inbyggda 
hjälpen att tillgå.  

Batteriet 
Med din PTN2 följer ett återuppladdningsbart batteri. 
När du använder din PTN2 för första gången bör du ladda batteriet 24 
timmar. Det gör du med medföljande strömadapter. 
Normalt laddas batteriet på 4 timmar.  
Motionera batteriet bör du göra ca 1 gång per halvår. 
Det gör du genom att ladda batteriet helt, ladda ur det helt och sedan 
ladda det igen. 
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Knappbeskrivning 
Ovansidan 
Här hittar du 27 gummiknappar för inställningar och navigering. 
För att lokalisera dig på spelaren ska du känna högtalarrastret längst upp 
i höger hörn. 

Vänster sida – kolumn om fyra knappar beskrivs uppifrån och ner. 
1. Meny – öppnar huvudmenyn. 
2. Media – för att växla mellan olika media, cd, usb, minneskort. 
3. Gå till – används för att navigera på sid och rubrik-nivå. 
4. Bokmärke – lägga in, ta bort, navigera mellan bokmärken. 

Mittengruppen 

Överst 
Här har du från höger till vänster tre stycken ovala ganska stora knappar: 
1. Tonläge. 
2. Volym. 
3. Hastighet.  
Tryck överkant på dessa knappar för att öka tonläge, volym respektive 
hastighet. 
Och då förstår du säkert att om du trycker nederkant på knapparna 
minskar du tonläge, volym och hastighet. 

Siffertangenterna, hittar du under ovanstående knappar. 
Är en grupp om tolv knappar liksom på en telefon med siffrorna 1-3 på 
övre raden osv. 
Vissa av dessa kan ha olika funktioner förutom sifferfunktion. 
I den nedre av de fyra raderna med knappar har du från vänster till 
höger: 

• Stjärna som här också har funktionen Avbryt. 
• 0 där du har den inbyggda hjälpen. 
• Fyrkant som här också har funktionen Bekräfta. Här kallad Enter 

framöver. 

Under siffertangenterna 
Tre knappar från vänster till höger: 
Bakåt. 
Spela upp/ Stopp/ Paus – här benämnd Spela upp i fortsättningen. 
Framåt. 
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Sekundära funktioner på siffertangenterna 
2 - Pil upp eller Avbryt. Byta navigationsnivå. 
4 - Pil vänster eller Flytta bakåt. 
6 - Pil höger eller Flytta framåt. 
8 - Pil ner eller Bekräfta. Byta navigationsnivå. 
9 - Kopiera. 

De fem knapparna till höger under högtalarrastret 
Uppifrån från vänster till höger: 

1. Information – oval snedliggande knapp med ett i på – ger dig 
information om Daisyböcker, ljud- och textfiler. Kom ihåg att 
använda den för att få snabb information om boken och om var du 
befinner dig på spelaren. 

2. Automatisk avstängning – liten rund. Upprepa knapptryck flera 
gånger för att ställa in tid för automatisk avstängning. 
Under den: 

3. På och Av – rund, stor, nedsänkt knapp. 
Och under den: 

4. Mata ut – liten fyrkantig knapp – matar ut skiva. 
Till vänster om den: 

5. Boklista – oval liggande knapp med avgränsare i mitten – här kan 
du växla mellan dina böcker. 
Höger – Nästa bok. 
Vänster – Föregående bok. 
Trycker du ner både höger och vänster samtidigt kan du växla 
mellan media: skiva, usb, minneskort.  

Framkant av spelaren 
Här matar du in skivan. 

Vänsterkant av spelaren 
Överst – anslut usb-minne. 
Mitten – anslut hörlurar. 
Nederst – anslut minneskort – SD och SDHC-kort.  

Bakkant  
Mitt på – anslut strömkabel. 
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Sätta på/Stänga av PTN2 
1. Tryck på knappen På/Av som sitter på ovansidans högra kant och 

rund och något nedsänkt. 
2. PTN2 säger: Var god vänta och sedan kan du höra en ljudslinga 

innan PTN2 talar om var den läser just nu, namn på bok t.ex. 
3. Har du ingen skiva i säger den: Ingen skiva laddad.  

Du stänger av PTN2 på samma knapp och då säger den: Stäng av och 
ett kort pip hörs och sedan kort ljudslinga. 

Knapplås 
När du vill låsa dina knappar för att undvika att den går igång av misstag. 
Tryck och håll nere knapparna Framåt och Bakåt samtidigt någon 
sekund. PTN2 säger: Knapplås på. 
Gör du samma sak igen tar du bort knapplåset och PTN2 säger: 
Knapplås av.  

Knappbeskrivning 
Du kan enkelt få reda på vad de olika knapparna har för funktioner 
genom att sätta på Knappbeskrivningsläget. 
 

1. Håll nere Menyknappen som sitter längst upp till vänster på 
spelaren någon sekund. PTN2 säger: Knappbeskrivning på. 

2. Tryck nu på de olika knappar för att få veta dess funktion. 
3. Håll sedan ner Menyknappen några sekunder igen och PTN2 

säger: Knappbeskrivning av.  

Hjälp 
Det finns en inbyggd hjälp i PTN2. 

1. Håll nere knapp 0 (noll). 
2. PTN2 säger: Användarmanual på. 
3. Du navigerar i den på samma sätt som i en vanlig Daisybok. 
4. Du stänger av hjälpen genom att trycka knapp 0 igen. 

PTN2 säger: Användarmanual av. 
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Datum och tid 
Tryck och håll inne Informationsknappen för att höra vilken inställning för 
datum och tid PTN2 har. 

Ställa in datum och tid 
1. Tryck på Menyknappen en gång. 
2. Tryck knapp 4 eller 6 tills du hör Systeminställningar. 
3. Bekräfta med Enter.  
4. Tryck knapp 4 eller 6 tills du hör Ställ datum och tid. 
5. Bekräfta med Enter. 
6. Använd siffrorna för att skriva in år med 4 siffror, ex 2009. 
7. Bekräfta med Enter. 
8. Tryck därefter in månad med två siffror. Ex 12. 
9. Bekräfta med Enter. 
10. Tryck därefter in dag med två siffror, ex 24. 
11. Bekräfta med Enter. 
12. Nu skriver du in tid med 4 siffror, ex 0945. 
13. Du blir uppmanad att använda Bakåt eller Framåt för att välja AM 

eller PM. 
Inställningen av datum och tid avslutas automatiskt. 

Talsyntes 
Den inbyggda talsyntesen gör att du bl.a. kan få textdokument upplästa. 
Det finns en svensk och engelsk kvinnlig röst att välja mellan. 

Olika arbetslägen 
PTN2 har två arbetslägen, Enkelt läge och Avancerat läge. 
Vid enkelt läge kommer du inte åt knapparna, Meny, Boklista, Gå till, 
Bokmärkesknappen, Informationsknappen, Sifferknapparna inklusive 
Enter och Avbryt. Du kan inte heller höja och sänka 
uppläsningshastighet. Vid Enkelt läge sätter du på tangentöverlägget. 

Knappbeskrivning enkelt läge 
– med Tangentöverlägg 
Ovansidan 
Uppe i vänster nedsänkning: 
1 Tonlägesknapp – tryck övre delen för högre tonläge, nedre för lägre 
2 Volymknapp – tryck övre delen för ökad volym och nedre för minskad 

Uppe i höger nedsänkning 
Högtalarraster 
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Nedre nedsänkningen från vänster till höger 
Bakåt. 
Spela upp/Paus/Stopp. 
Framåt. 
Boklista – en oval knapp uppdelad i två fält - här kan du bläddra mellan 
dina böcker framåt och bakåt. 
Mata ut – liten fyrkantig knapp - tryck för att mata ut skiva. 
Ovanför Mata ut hittar du På/Av-knappen som är rund och nedsänkt. 
Ovanför den har du en rund liten knapp för Automatisk avstängning.  
Till vänster om den hittar du en oval snedställd knapp.  

Läsa Daisybok 
Sätta i skiva 

• Om du känner runt skivans hål i mitten så är skivan slät på ena 
sidan och har en ring runt hålet på andra sidan. Den släta sidan på 
skivan ska vara uppåt. 

• Sätt in skivan i PTN2’s framkant. 
• Tryck lätt på skivan tills PTN2 drar in skivan automatiskt. 

Enkelt läge – med Tangentöverlägg 
Tangentbordsöverlägget trycker du lätt fast på spelaren. 
Se till att ha det rättvänt; det runda hålet på överlägget ska du ha längst 
upp till höger; över högtalarrastret. 
Lite värre är det att ta loss överlägget. 
På vänster och höger sida i framkant och bak på överlägget har du hakar 
som du försiktigt får lirka utåt från spelaren för att få loss rastret.  

Uppspelning av Daisybok från skiva 
1. Sätt på spelaren. 
2. Sätt in skivan i spelarens framkant genom att försiktigt skjuta in 

den. Du hör ett pip och en melodi. Efter tag säger PTN2: Skiva, 
Daisybok, och bokens titel. 

3. Tryck Spela upp för att börja lyssna. 
4. Först hör du information om boken. 
5. Håller du nere Framåt eller Bakåt kan du spola framåt eller bakåt i 

boken. 
6. Med knapparna i den övre vänstra nedsänkningen kan du ändra 

tonhöjd och volym. 
7. Med Spela upp kan du pausa uppläsningen. 
8. Du matar ut skivan med Mata ut längst ner till höger på spelaren, 

en liten fyrkantig knapp. 
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9. När du sätter in samma skiva igen börjar den läsa där du slutade 
läsa senast. 

Har du bok på minneskort växlar du media genom att trycka ned både 
den högra och den vänstra delen av knappen Boklista som sitter till 
höger nere på spelaren och är liggande oval. 

Avancerat läge 
Sätta i skiva 

• Om du känner runt skivans hål i mitten så är skivan slät på ena 
sidan och har en ring runt hålet på andra sidan. Den släta sidan på 
skivan ska vara uppåt. 

• Sätt in skivan i PTN2’s framkant. 
• Tryck lätt på skivan tills PTN2 drar in skivan automatiskt. 

Spela upp Dasiyskiva 
1. Sätt på spelaren. 
2. Sätt in skivan i spelarens framkant genom att försiktigt skjuta in 

den. Du hör ett pip och en melodi. Efter tag säger PTN2: Skiva 
Daisybok och bokens titel. 

3. Tryck Spela upp för att börja lyssna. 
4. Först hör du information om boken. 
5. Håller du nere Framåt eller Bakåt kan du spola framåt eller bakåt i 

boken. 
6. Med de tre knapparna ovanför siffertangenterna kan du ändra 

tonhöjd, volym och hastighet. 
7. Med Spela upp kan du pausa uppläsningen. 
8. Du matar ut skivan med Mata ut längst ner till höger på spelaren, 

liten fyrkantig knapp. 
9. När du sätter in samma skiva igen börjar den läsa där du slutade 

läsa senast. 

Navigera på nivåer 
Navigering sker på samma sätt på denna spelare som på andra spelare. 
Skivans uppbyggnad bestämmer vilka nivåer du kan navigera på, t.ex. 
fras, sida, nivå 1-6. 

1. Tryck 2 eller 8, för att höra de olika nivåerna. 
2. När du är på rätt nivå trycker du 4 eller 6, för att navigera framåt 

eller bakåt i boken på den nivån.  
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Gå till sida 
1. Tryck på knappen Gå till, knappen näst längst ner till vänster. 
2. På siffertangenterna trycker du in ditt sidnummer, t.ex. 54. 
3. Bekräfta med Enter. 
4. PTN2 börjar läsa upp sidan automatiskt.  

Bokmärken 
Det finns två typer av bokmärken du kan använda i PTN2.  

1. Numrerade bokmärken – du lägger in bokmärken som numreras. 
2. Automatiska bokmärken – senaste position sparas per bok. 

Lägga in numrerade bokmärken 
1. Tryck Bokmärkesknappen två gånger, knappen längst ner till 

vänster.  
2. PTN2 säger: Lägg in bokmärke. 
3. Tryck in numret på det bokmärke du vill lägga in. 
4. Bekräfta med Enter. 
5. PTN2 säger: Bokmärke xx tillagt. 
6. Skulle du stå på en position där det redan finns ett bokmärke talar 

PTN2 om det. 
7. Om du skriver in ett nummer för ett bokmärke som redan finns får 

du frågan om du vill ersätta det, tex säger PTN2: Bokmärke två 
används redan vill du skriva över? 

8. Tryck Enter om du vill skriva över det gamla bokmärket med det 
nya.  

9. Tryck Avbryt om du vill börja om och lägga in ett bokmärke med 
oanvänt nummer. 

Gå till bokmärke 
1. Tryck Bokmärkesknappen en gång.  
2. PTN2 säger: Gå till bokmärke. 
3. Tryck numret på bokmärket du vill gå till. 
4. Bekräfta med Enter. 

Gå till bokmärken med hjälp av navigationsmenyn 
1. Tryck knapp 2 eller 8 till du hör Bokmärke. 
2. Tryck knapp 4 eller 6 för att navigera mellan dina bokmärken. 
3. På så sätt kan du alltså navigera mellan dina bokmärken i 

kronologisk följd.  
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Ta bort enstaka numrerat bokmärke 
1. Tryck Bokmärkenknappen tre gånger. 
2. PTN2 säger: Radera bokmärke. 
3. Tryck numret på det bokmärke du vill ta bort. 
4. Bekräfta med Enter. 
5. PTN2 säger: Bokmärke xx raderat. 

Ta bort alla bokmärken 
1. Tryck Bokmärkesknappen tre gånger. 
2. PTN2 säger: Tryck 0 och bokmärke för att ta bort bokmärke. 
3. Tryck alltså 0. 
4. Bekräfta med Enter. 
5. PTN2 säger: Raderad. 

Gå till början eller slutet av en Daisybok 
Tryck på knappen Gå till två gånger. 
PTN2 talar om hur du navigerar till början och slutet. 
Gå till början – tryck Enter. 
Gå till slutet – tryck 0 och sedan Enter. 

Andra media än skiva 
Som du säkert förstått kan du spela upp Daisyböcker, ljud- och textfiler 
från annat media med PTN2. Du kan använda dig av usb-minne eller ett 
SD-kort där du lagt in böcker, musik eller textfiler. 
Alla kallas media. 
Lättaste sättet att föra över böcker och filer till SD-kortet och usb-minnet 
är att göra det med hjälp av en dator men det går även att föra över filer 
från ett media till ett annat med hjälp av bara PTN2. Se rubriken   
Hantera lagringsmedia med PTN2. 

Ansluta usb-minne 
usb-minnet sätter du in på PTN2’s vänstra kant längst ifrån dig. 

1. När du sätter in det hör du en ljudslinga och sedan säger PTN2: 
usb och vad du har på usb, t.ex. Daisybok och dess titel. 

2. När du tar ut det säger PTN2: usb-enhet har tagits bort. 

Ansluta SD-kort 
Det gör du på PTN2s vänstra kant närmast dig. 

1. För in kortet i springan och tryck till så att det fastnar och klick hörs. 
Det avfasade hörnet ska du ha emot dig och in mot PTN2. 

2. PTN2 säger: SD-kort och vad du har på det, tex Daisybok och dess 
titel. 
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3. När du ska ta ut SD-kortet får du först trycka det lätt inåt för att det 
ska lossna. PTN2 säger: SD-kortet har tagits bort. 

Växla media 
Det kan du göra på två sätt: 

1. Tryck på Mediaknappen – andra knappen uppifrån till vänster på 
PTN2. 

2. Genom att använda Boklisteknappen - tryck på både framåt och 
bakåt samtidigt för att byta media. 
  

3. Har du både SD-kort, usb och skiva i spelaren så kan du byta 
mellan dessa tre media. 

4. Sitter inte något av dessa media i PTN2 säger PTN2 t.ex: Inget 
SD-kort.  

5. Uppspelning av Daisyböcker och annat sker på samma sätt som 
om du hade en skiva i PTN2 och du navigerar på samma sätt.  

Hitta olika typer av filer på SD-kort och usb 
1. Se till att du är på rätt media. 
2. Bläddra sedan mellan dina olika filtyper med hjälp av 

Boklisteknappen. 
3. PTN2 säger tex: SD-kort – Text - Dasiybok vartefter du trycker 

Nästa bok/Föregående bok och talar också om hur många filer det 
finns av den typen.  

4. Kom ihåg att Daisyböckernas filer alltid måste läggas i en och 
samma mapp.  

5. Andra filer kan du lägga direkt på roten av kortet eller usb-minnet. 
Även om du t.ex. har lagt vissa textfiler i en mapp och andra direkt 
på roten som kommer de att räknas till samma grupp och spelas 
upp efter varandra.  

6. Filerna spelas upp efter deras filnamn, alltså filer som börjar på A 
spelas upp före filer som börjar på B osv. Siffror har högre prioritet 
än bokstäver. Så om en fil heter 1abc spelas den upp före en fil 
som bara heter abc.   

7. Du kan givetvis lägga även ljud- och textfiler i mappar för att ha lite 
ordning på dem. T.ex. samma artists musik i en mapp osv.  

Spela upp ljudfiler 
Ljudfiler som stöds av PTN2 är: mp3, wave eller AMR-WB+ 
Från cd kan du dock spela upp även CDA-filer. 
 
Du kan navigera mellan spår på samma sätt som du navigerar mellan 
sidor i en Daisybok, både med nivåknapparna och Gå till- knappen.  
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1. Du kan använda 2 eller 8 för att navigera på nivån Album och Spår. 
2. Du byter sedan Album eller Spår med knapp 4 eller 6. 
3. Du kan också använda knappen Gå till som nu säger: Gå till spår. 
4. Tryck numret på det spår du vill gå till och bekräfta med Enter.  
5. Trycker du två gånger på knappen Gå till säger den: Gå till Album 

och du kan skriva in numret på det Album du vill gå till. Albumen 
lägger sig i bokstavsordning.  

6. Du kan också gå till början och slutet av ett Album med knappen 
Gå till och tryck Enter för att gå till början och 0 följt Enter för att 
gå till slutet.  

Spela upp textfiler 
Textfiler ska vara i .txt-format eller .html-format. 
Hur du kan navigera i en textfil beror på hur filen är skapad. 
Vanligtvis är dessa stycke, mening, ord, tecken. 

1. Tryck på knapparna 2 eller 8 för att bestämma på vilken nivå du vill 
navigera. 

2. Tryck knappen 4 eller 6 för att navigera på den nivån. Har du html-
filer kan du även navigera på nivå 1, 2 osv. 

 
Du kan på samma sätt som i Daisy och ljudfiler navigera till början och 
slutet av textfilen. 

1. Tryck på Gå till som nu säger: Gå till Procent, tryck 0 följt av 
Enter.  

2. PTN2 säger: 0 procent, början av boken. 
3. För att gå till slutet av boken trycker du Gå till och sedan 1,0,0 följt 

av Enter. PTN2 säger: 100 procent, slutet av boken. 

Hantera lagringsmedia med PTN2 
Du kan med hjälp av PTN2 flytta, kopiera och radera filer och mappar. 
De media som du flyttar eller kopierar från kallas här Källmedia och det 
du flyttar eller kopierar till kallas Målmedia. 
För att göra detta använder du Menyknappen som sitter längst upp till 
vänster. 
Skivor kan du givetvis bara kopiera från.  
Skivor kan alltså bara användas som källmedia! 

Kopiera en Daisybok från skiva till annat media 
1. Sätt in tex SD-kort med tillräckligt med utrymme för boken. 
2. Sätt in skivan i PTN2. 
3. Se till att du nu är på källmediat = skivan. 
4. Tryck knapp 9 som har kopieringsfunktion. 
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5. PTN2 säger: Kopiera Välj lagringsmedia och det media som nu är 
valt. 

6. Tryck knapp 4 eller 6 för att välja rätt media, SD-kort eller USB, 
7. Bekräfta med Enter. 
8. PTN2 säger: nu Du är på väg att kopiera vald bok till SD-kort. Är du 

säker? 
9. Bekräfta med Enter. 
10. Du hör ljudslingan som talar om för dig att kopiering pågår. Det kan 

ta flera minuter beroende på hur stor boken är.  
11. Till slut säger: PTN2: Kopieringen är klar och en slutsignal hörs. 

Radera en bok från SD-kort eller USB. 
1. Se till att välja rätt media och gå till den bok du vill radera med 

hjälp av Boklisteknappen. 
2. Tryck Menyknappen 1 gång så du kommer till huvudmenyn. 
3. Tryck knapp 4 eller 6 tills du hör Hantera lagringsmedia. 
4. Bekräfta med Enter. 
5. Tryck knapp 4 eller 6 tills du hör Radera markerad bok. 
6. Bekräfta med Enter. PTN2 säger: Du håller på att radera vald bok. 

Är du säker? 
7. Bekräfta med Enter. 
8. PTN2 säger: Var god vänta, en ljudslinga hör och sedan säger 

PTN2: Raderad. 

Kopiera Daisybok från ett media till ett annat (SD-usb, usb-SD) 
1. Se till att ha både SD-kort och usb-minne anslutet till PTN2. 
2. Se till att gå till Källmediat och den bok som du vill kopiera. Här 

väljer vi att kopiera från SD-kort till usb men det går lika bra att 
göra det åt andra hållet. 

3. Tryck knapp 9. 
4. PTN2 säger: Du är på väg att kopiera vald bok till usb-enheten. Är 

du säker? 
5. Bekräfta med Enter. 
6. En ljudslinga hör som talar om för dig att kopiering pågår. Det kan 

ta några minuter beroende på hur stor boken är. 
7. Till slut säger PTN2: Kopieringen är klar.  

 
På samma sätt kan du kopiera filer från ett media till ett annat.  

Radera SD-kort 
1. Se till att ha SD-kortet anslutet till PTN2. 
2. Tryck Menyknappen en gång. 
3. Tryck 4 eller 6 tills du hör Hantera lagringsmedia. 
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4. Bekräfta med Enter 
5. Tryck 4 eller 6 tills du hör Radera alla filer på SD-kortet 
6. PTN2 säger: Detta kommer att radera all data på SD-kortet. Är du 

säker? 
7. Bekräfta med Enter. 
8. En kort ljudslinga hörs och så säger PTN2: Utförd. 

Vilken systemversion har jag? 
Håll inne Spela-upp till dess spelarens systemversion läses upp. Eller 
gör enligt nedan; 

1. Tryck Menyknappen. 
2. Tryck knapp 4 eller 6 tills du hör Systeminställningar. 
3. Bekräfta med Enter. 
4. PTN2 säger: Systemegenskaper 
5. Bekräfta med Enter. 
6. PTN2 säger nu Systemversion, lyssna noga! 
7. Du hör även Serienummer om du lyssnar klart vilket också kan 

vara bra att ha koll på.  
8. Tryck Avbryt tre gånger för att gå ur menyn. 

 
För ytterligare hantering av din PTN2’a hänvisar vi till manualen som du 
hittar på medföljande skiva och till den inbyggda hjälpen som du hittar 
genom att hålla inne knapp 0 tills PTN2 säger Användarmanual på. 
 
Lycka till med användandet av din Plextalk PTN2 önskar Iris Hjälpmedel! 
 
 
Som kund hos Iris Hjälpmedel har du tillgång till vår Daisysupport på 
telefon 08-39 94 00, välj produktförfrågan eller 
produktsupport@irishjalpmedel.se. 
 
 

Iris Hjälpmedel AB 
S-122 33 Enskede, Besök: Sandsborgsvägen 52 

Telefon: 08-39 94 00 
www.irishjalpmedel.se 
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