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Bruksanvisning

Attainment GoTalk One

™

Ett meddelande på högst 10 sekunder.
GoTalk One kan användas för personliga,
intalade meddelanden, AKK, kognitivt
minnesstöd, mm.
• GoTalk One kan förses med foto/bild i formatet
48 x 83 mm. Storleken är 60 x 132 x 9 mm. Vikten är
c:a 45 gram. Den kan bäras i ficka etc. Grönt plasthölje.

Använda GoTalk One

Installera/byta batterierna

Dra ut kortsidans ovandel. Sätt i en bild, max-format
är 48 x 38 mm, som hör ihop med det som ska sägas.
Följ sedan anvisningarna för att att spela in och läsa
upp meddelandet.

När ljudet inte låter bra vid
uppläsningen är detta ett tecken
på att batterierna behöver bytas.
För att byta batterierna, lossar
du skruven och drar ut luckan
på undersidan och tar bort de
gamla batterierna.
Sätt i 2 nya AG13 silveroxidbatterier*) med plus-sidorna
riktade uppåt.
Du skall alltid byta båda
batterierna vid samma tillfälle!

Spela in ett meddelande
1. Skjut REC/PLAY knappen (finns på undersidan)
till läge REC för att spela in ditt meddelande.
2. Tryck på och håll nere knappen på framsidan. Tala
in meddelandet i mikrofonen (MIC). Prata på ett
avstånd på c:a 10 cm. Släpp knappen när du är klar.
3. Under inspelningen, kommer lysdioden (LED) att lysa så
länge det finns inspelningstid, dvs högst 10 sekunder.
4. Skjut REC/PLAY knappen (finns på undersidan)
till läge PLAY för att avsluta inspelningen.

Spela upp ett meddelande
Tryck på och släpp knappen på framsidan och
meddelandet läses upp.

Ersätta ett meddelande
Följ anvisningarna för ”Spela in ett meddelande”, ovan!

Ta bort ett meddelande
I läge REC, tryck kort på knappen på framsidan.
Meddelandet är nu borttaget.
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på grund av tryckfel.

*) De här batterierna går ofta under benämningen ”klockbatterier”/ knappceller. Lämpliga
silveroxidbatterier är typerna (varje fabrikant
har ofta sitt egna typbeteckningar):
SR44, AG13, D357, SP357, V357, 357,
B-SR44H, SB-B9 m fl.

Avfallshantering
Förbrukad produkt ska hanteras
som elektronikavfall.
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