
Teksttelefon anvendes af døve, svært tunghøre, svært
talehæmmede og døvblinde, som er ude af stand til at
føre en almindelig samtale.

TDC stiller teksttelefonudstyr til rådighed for de kunder
der opfylder betingelserne for bevilling af teksttelefon.
Andre kan købe teksttelefonen eller et teksttelefonpro-
gram, som kan anvendes på en almindelig computer.

Med en teksttelefon kan der føres samtale mellem to
teksttelefoner eller mellem en teksttelefon og en
hørende, dette forgår via TDC’s Teksttelefontjeneste.

Der findes to typer teksttelefoner en stationær og en
bærbar computer. 

Skærmbillede

Funktionstaster

Teksttelefon

tdc.dk



Fakta
Teksttelefonen består af (enten) en bærbar eller stationær computer, et specielt udviklet teksttelefon-
program samt et PSTN modem.

Der kan kommunikeres direkte mellem to teksttelefoner eller fra en teksttelefon via TDC‘s Teksttelefon-
tjeneste, som formidler samtalen til en talende eller hørende.

Teksttelefonudstyr bevilges efter ansøgning til Følgeudvalget under De Samvirkende
Invalideorganisationer. Der er også mulighed for at få bevilget en arbejdsplads teksttelefon, dette forud-
sætter en erklæring fra arbejdsgiveren. 

Faciliteter

Teksttelefonprogram Specielt program, hvor det er muligt at skrive direkte til en anden
teksttelefon.

Telefonsvarer Teksttelefonen har telefonsvarer, som kan modtage opkald fra
andre teksttelefoner. Den fungerer på samme måde som en almin-
delig telefonsvarer, her skal man blot skrive sin besked.

Telefax Funktionen giver mulighed for at sende og modtage telefax fra
andre teksttelefoner eller fra en almindelig telefax.

Tale/høre selv Giver mulighed for at tale eller høre selv kombineret med tekst på
skærmen.

Tilbehør

Printer m.m. Teksttelefonen er en almindelig computer, hvortil der kan tilsluttes
printer, scanner og andet computertilbehør. Teksttelefonen kan til-
sluttes Internettet via PSTN, ISDN, ADSL eller Kabelnet. 

Tekstforstørrelse Med programmet ZoomTEXT er der mulighed for at forstørre teksten
på skærmbilledet.

Power Braille Braillesystemet giver mulighed for at føre en telefonsamtale ved at
modtage teksten på punkt og efterfølgende svare ved at skrive på
teksttelefonen.

Personsøger Leveres med en vibrator, som vibrerer når der modtages et opkald.
Kan også tilsluttes brandalarm, dørklokke m.m.

Re
kl

am
ea

fd
el

in
ge

n
 2

39
0
B
, 

ve
rs

. 
03

37

TDC
Handicapservice
Teglholmsgade 1
0900 København C

TDC Totalløsninger A/S, København    CVR 25 76 75 35

Tlf.: 33 99 26 26
Fax.: 33 20 11 01
Teksttlf.: 33 20 11 88
E-mail: Handicapservice@tdc.dk


