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Bruksanvisning

Chatter Box 10
Talapparat för inspelning och
utläsning av egna meddelanden.
Mycket enkel att använda för
intalat träningsmaterial, minnesstöd, meddelanden, AKK, stegför-steg instruktioner, mm.
10 meddelanden, som var och
en kan vara högst 10 sekunder
(totalt 1 minut och 40 sekunder).

Inspelnings
LED
Mikrofon
PÅ/AV knapp
REC=
Inspelning

Högtalare

Ett eget överlägg kan göras
(140 x 100 mm) och läggas ovanpå tangentsatsen, som skyddas
av en avtagbar, genomskinlig
plastskiva. Vikt: 130 gram resp.
format: 150 x 110 x 16 mm.

Gör ett överlägg
Klipp till ett pappersark i formatet 140 x 100 mm. Skriv/rita
eller sätt på ord-/bildmaterial med anknytning till det som
ska sägas. Lägg överlägget under plastskivan.

Spela in meddelanden &
Spela över meddelanden
• Sätt först på Chatter Box med PÅ/AV knappen, läge ON.
• Tryck på REC tangenten på framsidan samtidigt som
du trycker på en meddelandeknapp. Du håller knapparna
intryckta under hela inspelningen. Den röda lysdioden tänds.
• Tala in i mikrofonen. Varje ruta kan spela in ett meddelande på högst 10 sek. Inspelningsnivån är autoreglerad.
• Låt tiden gå ut (lysdioden släcks) eller avsluta inspelningen
genom att släppa båda tangenterna. Fortsätt att spela in.
• Du behöver inte stänga av Chatter Box med PÅ/AV knappen,
mellan användningarna, den drar mycket lite ström.

Avfallshantering
Förbrukad produkt ska hanteras
som elektronikavfall.

Installera/byta batterier
Batterier är isatta. När ljudet inte låter
bra är det tecken på att batterierna
behöver bytas. Byt alltid alla batterierna
vid samma tillfälle! Batterifacket sitter
på baksidan.
För att sätta i/byta batterierna, lossar du
skruven och tar bort luckan (och de gamla
batterierna). Sätt i två nya 1,5 volt alkaline batterier av typ LR03 / AAA. Sätt
tillbaka luckan och skruva fast skruven.

Läsa upp meddelanden
Tryck på önskad tangent och inspelat meddelande läses upp. Ingen volymkontroll
- anpassa därför inspelningarna till de förhållanden som de ska användas under.

Ta bort meddelanden
Följ proceduren enligt ovan, men tala inte in något meddelande!
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på grund av tryckfel.
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