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Bruksanvisning

Attainment Express One

™

På vägg

På bord

Express One kan användas
för allmänna eller personliga,
intalade meddelanden, AKK,
minnesstöd, mm. Ett meddelande på högst 10 sekunder.

• Express One kan förses med bild/foto i formatet c:a 113 x 149 mm.
Storlek: 162 x 187 x 20 mm. Vikt c:a 220 gram. Grönt plasthölje. Kan ligga på
bord eller hängas på vägg. För att läsa ut: tryck på bilden eller ”guldknappen”.

Använda Express One
Sätt i medföljande batterier - se rutan till höger!
Lossa de två spärrarna på vänster långsida och
ta försiktigt bort luckan. Sätt i en bild, som har
samband med det som ska sägas. Det medföljer
även 2 passepartouter. Sätt tillbaka luckan och lås
den till läge LOCK. Express One kan användas
liggande plant eller hängas på vägg. Det finns
inbyggda tavelfästen för detta ändamål. Utläsning
kan göras genom att trycka på ”guldknappen eller
på bilden. Följ anvisningarna nedan för att spela
in och läsa upp meddelandet.
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När ljudet inte låter bra vid uppläsning är detta
ett tecken på att batterierna behöver bytas.
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• Spela in /ersätta meddelandet
1. Kontrollera att volymkontrollen VOLUME
är i läge Low eller Hi och inte på 0.

• Installera/byta batterierna
Vid batteribyte, drar
du ut luckan på
undersidan och tar
bort de gamla
batterierna. Inspelat
meddelande finns
kvar i apparaten
efter batteribytet.

Sätt i 2 nya LR03 (AAA) alkalinebatterier
enligt markeringarna i batterifacket. Sätt på
luckan igen.

Du skall alltid byta båda batterierna
vid samma tillfälle!
Volymkontrollen

2. Skjut REC/PLAY knappen (är på baksidan,
ovanför batterifacket) till läge REC för att
spela in ditt meddelande.

Avfallshantering
Förbrukad produkt ska hanteras
som elektronikavfall.

3. Tryck på och håll nere ”bilden” - inte ”guldknappen” på framsidan. Tala in meddelandet i mikrofonen
(MIC), ovanför ”guldknappen”. Prata på ett avstånd på c:a 10 cm. Släpp ”bilden” när du är klar.
4. Under inspelningen, kommer lysdioden (LED) att lysa så länge det finns inspelningstid, dvs högst
10 sekunder. Kontrollera inspelningen med ”guldknappen”. Gör om (pkt 3) ifall det inte låter bra.
5. Skjut REC/PLAY knappen (på baksidan) till läge PLAY för att avsluta inspelningen.

• Spela upp meddelandet
Tryck på och släpp ”bilden” eller ”guldknappen” på framsidan.

• Ta bort meddelandet
I läge REC, tryck kort på ”bilden”. Meddelandet är nu borttaget.
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på grund av tryckfel.
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