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Big Button Standard (BIG-01).
Artnr: 3813
En talapparat som har inbyggd,
lättryckt Play-knapp (75 x 75 mm)
med genomskinligt fack där en
bild kan stoppas in.
• Format: Diam. 145 x 40 mm. Vikt:
220 g. 2xLR03 (AAA) alkaline
batterier. En separat manöverkontakt kan också användas som
Play-knapp. Uttaget är på högersidan, strax ovanför Volym uppknappen. (Phono 3,5 mm, singel.)
• 1 meddelande (Singel) på högst
30 sekunder.
• 3 meddelanden (Multi) på högst
30 sekunder, som kan läsas ut var
gång Play-knappen trycks ned.
• Se även bifogade amerikanska
User´s Guide för fler bilder!
En mer avancerad variant med
nivåer och stegning finns även:
Big Button (BIG-05), som har 10
nivåer - var och en med 8 sek
inspelningstid samt 3 aktivitetervar och en med tio 8 sek steg.
Artnr: 3814

Tryck på ovansidan eller nedtill
för att läsa ut meddelanden

Snabbt komma igång
1. Grundfakta

• PÅ/AV switch på undersidan
• Drivs med 2 st LR03 (AAA)
batterier (ingår vid leverans)
• Inspelningsknapp (REC) på
undersidan
• Volymkontroll med upp/ner
knappar på ovansidan
• Ingjutet fästhål för monteringstillbehör samt nyckelhålsfäste
för väggmontering finns på
undersidan

Volym
2. Funktioner

Playknapp

Volymen - högtalarljudet- styrs

• Välj mellan Single eller Multi
meddelanden med en switch på
undersidan
• Singel har ett meddelande med
en inspelningstid av 30 sekunder.
• Multi har upp till tre meddelanden med en inspelningstid av
30 sekunder.
• Vid Multi: Spela in och läs ut
med att trycka på Play-knappen
en, två eller tre gånger.

och
knapparna på
med
apparatens ovansida, till höger om
Play-knappen. Ett pip-ljud hörs var
gång justering görs.

Singel- och Multifunktionerna
Välj mellan två funktionssätt med
omkopplaren Multi/Single på
undersidan.
• Vid Singel (Single), läses samma
meddelande ut varje gång Playknappen trycks ned.

• Fack för förvaring av överlägg
på undersidan

Högtalare
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• Vid Multi (Multi) kan du välja att
spela upp ett av de tre meddelandena. Vilket meddelande det
blir beror på hur många gånger
du trycker på Play-knappen. Ett
tryck läser ut meddelande 1. Två
(snabba) tryck läser ut meddelande 2, osv.

Inspelning vid Singel

1. På undersidan, sätt Multi/Single
switchen i läge Single.
2. Tryck på och släpp REC-knappen
(inspelning). En röd LED lyser
med fast sken på framsidan dvs apparaten är nu klar för
inspelning.
3. Tryck på och släpp Play-knappen
och då ska den röda LED börja
blinka. (Naturligtvis har du i
förväg förberett vad du ska tala
in!) Mikrofonen sitter strax
under Volym-ned knappen - tala
mot mikrofonen på ett avstånd
av c:a 20 cm.

OBS: Klicket du hör när du trycker
på Play-knappen kommer inte med
på inspelningen.

Fortsättning nästa sida!

4. Tryck på och släpp Play-knappen
igen, när du talat färdigt.
Högsta inspelningstid är 30
sekunder och då avslutas inspelningen automatiskt. Röda LED
lyser åter med fast sken.
5. Tryck på och släpp Volym nedknappen för att lyssna på inspelningen. För att göra om upprepa punkterna 3 - 4!
6. Avsluta inspelning med att
trycka på och släppa RECknappen. Röa LED
slocknar.

Läsa ut meddelande
vid Singel

• Tryck på och släpp Play-knappen.
• Record/Play LED börjar blinka
grönt under uppläsning. Om du
vill avbryta, tryck kort på Playknappen igen.

Radera ett
Singel-meddelande

1. På undersidan, sätt Multi/Single
switchen i läge Single.
2. Tryck på och släpp REC-knappen
(inspelning). En röd LED lyser
med fast på framsidan och
visar att radering kan göras.

3. Tryck på och släpp Play-knappen
och röda LED blinkar. Inom 1
sekund - tryck igen på Playknappen och meddelandet är
raderat.

5. Tryck på och släpp Volym nedknappen för att lyssna på
inspelningen. För att göra om
meddelande 1 - upprepa
punkterna 3 - 4!

Radera ett
Multi-meddelande

Förhindra
inspelningar

4. Tryck på och släpp REC-knappen
för att lämna inspelningsläget.

6. För att fortsätta inspelningarna
med meddelande 2, tryck snabbt
på och släpp Play-knappen 2
gånger. Röda LED blinkar och du
kan tala in meddelandet. Tryck
på och släpp Play-knappen igen,
när du talat färdigt.

2. Tryck på och släpp REC-knappen
(inspelning). En röd LED lyser
med fast sken på framsidan och
visar att radering kan göras.

• Håll Volym upp-knappen intryckt
och sätt på igen med PÅ/AVknappen.

Inspelning vid Multi

1. På undersidan, sätt Multi/Single
switchen i läge Multi.
2. Tryck på och släpp REC-knappen
(inspelning). En röd LED lyser
med fast sken (efter 1 sek fördröjning) på framsidan - dvs
apparaten är klar för inspelning.
3. Tryck på och släpp Play-knappen
en gång (meddelande 1) och nu
ska den röda LED börja blinka.
(Naturligtvis har du i förväg
förberett vad du ska tala in!)
Mikrofonen sitter strax under
Volym-ned knappen - tala mot
mikrofonen på ett avstånd av
c:a 20 cm.

OBS: Klicket du hör när du
trycker på Play-knappen kommer
inte med på inspelningen.
4. Tryck på och släpp Play-knappen
igen, när du talat färdigt.
Högsta inspelningstid är 30
sekunder och då avslutas
inspelningen automatiskt. Röda
LED lyser åter med fast sken.

7. För att fortsätta inspelningarna
med meddelande 3, tryck snabbt
på och släpp Play-knappen 3
gånger. Röda LED blinkar och du
kan tala in meddelandet. Tryck
på och släpp Play-knappen igen,
när du talat färdigt.
8. Avsluta inspelning med att
trycka på och släppa RECknappen. Röda LED slocknar.

1. På undersidan, sätt Multi/Single
switchen i läge Multi.

• Lås apparaten genom att först
stänga av med PÅ/AV-knappen.

• När två stigande pip hörs, som
3. För att radera meddelande 1,
indikerar att låset är aktivt,
släpper du Volym upp-knappen.
tryck på och släpp Play-knappen
en gång och röda LED blinkar
efter en sekund. Inom 1 sekund - • För att avaktivera låset, gör om
ovanstående och när två fallande
tryck igen på Play-knappen och
toner hörs är låset borttaget.
meddelandet är raderat. För att
radera meddelande 2 resp 3,
tryck 2 resp. 3 gånger för att
välja meddelande.
4. Tryck på och släpp REC-knappen
för att lämna inspelningsläget.

Läsa ut meddelanden
vid Multi

• Tryck på och släpp Play-knappen
en gång för att läsa ut
meddelande 1.
• Tryck snabbt 2 gånger för att
läsa ut meddelande 3, osv.
Record/Play LED börjar blinka
grönt under uppläsning. Om du
vill avbryta, tryck kort på
Play-knappen igen.

Avfallshantering
Förbrukad produkt ska
hanteras som elektronikavfall.

