
Alternative tekster til instruktionsfilm om brug af 

hjælpemidler i stuen  
 

Rygerør 
Et rygerør mindsker risikoen for at sætte ild under rygning ved at opsamle gløder og aske 

fra cigaretter. Cigaretten monteres mundstykket og sikkerhedsrøret sættes fast til 
mundstykket, så cigaretten sidder inde i sikkerhedsrøret. Gløder og aske vil forblive i røret 

under og efter rygning. Efter brug tages mundstykket af, og skod og aske fjernes.  

 

Nåletræder 
En nåletræder kan hjælpe til at træde en sy- eller stoppenål. Nåletræderen er af plastik og 

har størrelsen omkring 5 gange 4 centimeter. Nålen anbringes i et rør på træderen med 
nåleøjet nedad og tråden lægges i en slids ved foden af røret. En knap skubbes til siden 

og nålen bliver trådet. 

 

Elpære med lysdæmper 
Lysdæmperen kan både ændre lysstyrken og lysets farve til tre variationer af koldt og 

varmt lys. Elpæren har stor standardsokkel og lysdæmperen er en rund boks med en 
diameter på 5 centimenter, der har trådløs forbindelse til elpæren. Ved et let tryk på 

lysdæmperen kan farven ændres, lysstyrken skrues op eller ned og pæren kan tændes og 

slukkes.  

 

Bluetooth højttaler 
Højttaleren tilknyttes via bluetooth til en smartphone som da vil bruge højttaleren, når lyd 

afspilles på telefonen, såsom radio eller musik.  

 

Fjernbetjent stikkontakt 
Med den fjernbetjente stikkontakt kan man styre en hvilken som helst lampe med en 

fjernbetjening. Sættet består af en stikdåse, der sættes ind i en stikkontakt og en 

fjernbetjening. Stikdåsen tændes ved et tryk på en knap og stikket fra lampen sættes ind i 

stikdåsen. Fjernbetjening og stikdåse parres, hvorefter lyset kan slukkes og tændes ved 
hjælp af fjernbetjeningen.  Der kan tilsluttes 5 lamper til samme fjernbetjening.  

 

Bogstøtte 
Bogstøtten er et plastikstativ, der kan holde en bog eller et blad. Stativet placeres på en 

flade, fx et bord. Læsestativet kan stilles i tre forskellige vinkler, og nederst på stativet 

sidder to vridere, der sørger for at holde siderne på plads. Læsestativet kan klappes 

sammen, så det ikke fylder så meget, når det ikke er i brug. 



 

Fotobog 
Fotobogen kan afspille forudindspillede lydfiler til et foto, hvor man fx kan fortælle hvem 

og hvad, der er på billedet. På hver side kan der indsætte et foto i en fotolomme og ved 

tryk på en knap på fotolommen, afspilles den indtalte tekst. Det er nemt at indtale teksten, 
blot ved at trykke på en knap på fotoalbummet.    

 

Timere 
Timere indsættes i stikkontakter og kan ved at dreje på et hjul indstilles til at tænde og 

slukke lys på de valgte tidspunkter.   

 

Talende ur 
Det talende ur bæres i en snor om halsen. Uret indstilles ved at trykke på knapperne på 

uret. Herefter aktiveres uret ved at trykke på en knap midt på uret, hvorefter det vil sige 

tiden højt. Uret taler dansk. 

  

Talende kalender 
Den talende kalender kan sige både klokken, dato og tidspunkt på dagen, fx mandag 

eftermiddag, højt. Kalenderen taler dansk. Kalenderen er en trykfølsom, digital skærm på 
cirka 15 gange 10 centimeter, som står på en fod. På skærmen vises samtidigt et ur med 

visere, et med digitale tal, tidspunkt på dagen og dato. Talen aktiveres ved at trykke de 
forskellige steder på skærmen. Der er to farveindstillinger for baggrundsskærmen, en lys 

og en mørk.  

 

Spillekort 
På spillekortene er tal og kulører ekstra store.  

 

Simpel smartphone 
På en simpel smartphone er tal og ikoner større end på almindelige smartphones. Den 

har 4G internet og kamera, og man kan se video og billeder. 

 

Rygerobot 
En rygerobot består at en lille fod med en holder til cigaretten, hvorpå der sidder en 

slange med et mundstykke. Holderen placeres på en plan overflade fx på et bord, 

cigaretten tændes og sættes i holderen. Herefter ryges via slangen og mundstykket. 
Asken fra cigaretten bliver opsamlet i en fordybning på den lille fod og tømmes, når 

cigaretten er røget færdig.  

 



Mosgummi 
Mosgummi er nogle tykke rør lavet af et blødt skumgummimateriale, som ligger godt i 
hånden. I rørene er der huller med forskellige diametre, som genstande kan sættes i, 

hvilket gør det nemmere at holde om genstanden. Kan bruges til blyanter, 

barberskrabere, neglefile, tandbørster, bestik og meget andet.  

 

Lyssystem 
Lyssystemet Jedi iDual består af en specialudviklet pære og en fjernbetjening. Pæren har 
stor standardsokkel og passer derfor i de fleste lamper. Pæren kan udsende mange 

forskellige farver og lysstyrker.  

 

LED-stearinlys 
LED-stearinlys fås både som bloklys, kronelys og fyrfadslys. Lysene har en bevægelig 

flamme, så de ligner almindelige stearinlys. Lysene tændes på en knap på undersiden. 

Viser typer bloklys fås også med fjernbetjening eller timer.   

 

Gribebolde 
Gribebolde bruges til at sætte omkring tynde genstande, fx en blyant, så det bliver lettere 

at holde genstanden fast i hånden. De er på størrelse med bordtennisbolde og er lavet i et 
eftergivende plastmateriale. Genstanden sættes fast i bolden ved at trykke blidt på bolden 

og føre genstanden igennem to slidser. Gribeboldene har talrige anvendelsesmuligheder 
og kan ud over blyanter også bruges til fx hæklenåle, pensler og tandbørster.  

 

Sensorlampe 
Sensorlampen er cirka 10 centimeter i diameter og monteres på en væg eller lignende 

med et beslag. Sensorlampen tændes automatisk ved bevægelse, fx hvis man går forbi 

lampen.  

 

Kortholdere 
En kortholder kan fastholde spillekort i en vifteform. Kortene klemmes fast i kortholderen, 

som kan stå på bordet eller holds i hånden. 

 

Hvilestol 
Hvilestolen er en lænestol med bevægelig siddepude, og ryglæn. Ryglænet kan lægges 

ned og siddepuden kan kippes og hæves, så det bliver lettere at rejse sig op. Hvilestole 
findes i mange forskellige udformninger.  

 



Håndlup 
En håndlup har et godt greb og en lup med et mindre læsefelt, som den ikke er større 
eller tungere, end den kan holdes i hånden igennem længere tid. Luppen har lys, så den 

lyser på det, der er i læsefeltet.   

 

Gribetang – passiv 
Gribetangen kan fås i forskellige længder fra omkring 40 til 80 centimeter og kan bruges 

til at samle ting op fra gulvet. En passiv gribetang fastholder selv emnet og skal aktiveres i 
håndtaget for at tangen åbnes og emnet frigøres.  

 

Forhøjeklodser 
Forhøjeklodsen bruges til at sætte under møbler, så møblet bliver højere. Forhøjeklodsen 

er rund og gennemskåret af et kryds med et hul i midten, og kan derfor bruges til både 

ben og meder. Krydset har 2 forskellige bredder og ved at dreje klodsen 90 grader, kan 

der vælges mellem 2 bredder til sengemederne. Klodserne kan stables, så møblet bliver 
endnu højere.  


