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Spela in meddelanden
• Sätt på AT 24 med huvudströmbrytaren på 

apparatens undererkant. Läge PÅ (ON) - om 
den inte redan är på. 

• Tryck på RECORD tangenten samtidigt som 
du trycker på en meddelandeknapp. Du 
håller knapparna intryckta under hela 
inspelningen. Den röda lysdioden tänds. 

• Tala in i mikrofonen (Mic). Varje ruta kan 
spela in ett meddelande på högst 10 sek. 
Inspelningsnivån är automatiskt reglerad.

• Låt tiden gå ut (röda lysdioden släcks) eller 
avsluta inspelningen genom att släppa båda 
tangenterna.Fortsätt att spela in varje 
meddelande. 

• Spela över ett meddelande:
Följ proceduren enligt ovan!

• Radera ett enstaka meddelande:
Följ proceduren enligt ovan, men tala inte in 
något meddelande!

RECORD = SPELA IN

Total
inspelningstid

är c:a 4 minuter

Överlägg
med plats för
12 bilder ggr 2

24 meddelandetangenter - format:  19 x 19 mm

Huvudströmbrytare, läge: PÅ AV

Mikrofon

Lysdiod -lyser vid inspelning
Högtalare

Användningsområden
• Allmän, talad kommu-

nikation.
• Talad kommunikation 

i vissa sammanhang 
och miljöer.

• Läsa upp instruktioner 
och anvisningar i givna 
sammanhang.

• Träning i användning av 
ett talande 
AKK-hjälpmedel.

• Träning av bild- och 
språkförståelse.

Strömförsörjning
• I läge AV drar AT 24 ingen 

ström. Vid PÅ - mycket låg 
ström när den inte pratar 
(viloläge). 

•  2 stycken 1,5 volt alkaline-
batterier, typ LR03 (AAA).  
Enligt tillverkaren en batteri-
livslängd på 3 - 6 månader 
vid ”normal användning”. 

• Batterierna finns i batteri-
facket på vänster kortsida. 

ÖverläggsöppningÖverläggsöppning

+ polerna utåt!

Läsa ut meddelanden
Tryck på och släpp önskad meddelandetangent
och inspelat meddelande läses upp.Ett med-
delande kan stoppas genom att trycka på en
annan meddelanderuta.

Volym
Volymkontroll saknas. Anpassa inspelningarna
till de förhållanden som de ska användas under.

Överlägg 
Ett antal tomma överläggsark medföljer, på
vilka du kan sätta på bilder etc. På undersidan
finns ett enkelt förvaringsfack. 

Reset
Om AT 24 inte fungerar som den ska, tryck på
knappen i Reset-hålet för att återställa.

Avfallshantering
Förbrukad produkt ska 

hanteras som elektronikavfall.


