
Produktfakta
• Meddelanden kan läsas ut enskilt

eller i sekvenser
• Högst 2 minuter inspelningstid, 

utan begränsning av antalet
• Dubbla, inbyggda högtalare 
• Stor (125 mm) och mycket lätt-

tryckt, inbyggd manöverkontakt 
med låg profil mot användaren

• Arbetssätten är 5: Sekvenser, 
Slumpvis, Val, Turtagning och 
Förkontroll

• Uttag, 3,5 mm, mono, för anslut-
ning av yttre manöverkontakt

• Uttag, 3,5 mm, mono, för anslut-
ning och styrning av leksak eller 
annan klenspänningsapparat 

• Försedd med modul för trådlös 
styrning av in-/utsignaler enligt 
Pretorian Simply Works system

• PÅ/AV (strömförsöjning) och 
volymkontroll är av typ tumhjul 

• Strömförjs med 1 st 9 volts 
alkalinebatteri, typ 6F22

• Inbyggd hållare för bildstöd
• Mått: 220 x 180 x 50/27 mm
• Vikt: 480 gram (med batteri)

Kompatibilitet
Kan styras trådlöst med t ex  
Simply Works Kontaktsändare 125
Anpassad, batteridriven leksak
kan styras trådlöst med t ex
Simply Works Mottagare Enkel

Leverans 
Levereras i kartonglåda. Det ska
ingå: 1 st Smooth Talker, batteri,
kabel samt denna Snabbguide.
• 2 års garanti för fabrikations-
fel. Smooth Talker är avsedd att 
användas i normal torr miljö- 
ej våtutrymmen. Aktas för regn. 

• Apparaten har inga delar som 
kan repareras av användaren. 

• Vid problem eller fel kontakta 
Rehabmodul AB.

Batteriet, mm
• Vänd apparaten upp och ner och 
ta bort batteriluckan. (Skruv-
mejsel behövs.)

• Anslut ett 9 volt alkalinebatteri 
(6F22) till batterikontakten och 
sätt tillbaka och skruva fast 
batteriluckan.

• Ta ur batteriet om apparaten 
inte används 6-12 månader.

• Automatiskt avstängning efter 
30 minuters inaktivitet. Tryck 
på manöverkontakten för att 
starta upp igen. 

• Använd PÅ/AV tumhjulet (på 
baksidan) för vanlig avstängning.

• Om meddelandet avkortas vid 
utläsning och RECORD-LED 
blinkar snabbt, är det dags att 
byta batteri- se ovan!

Komma igång
Orientera dig om knappars
lägen och funktioner - på bilden 
till höger - innan du börjar.

Följande visas på bilden:
1. RECORD, dvs inspelningsknapp

2. RECORD-LED, lyser vid inspel-
ning, blinkar vid låg spänning

3. Tumhjul, kombinerad PÅ/AV 
switch och volymkontroll

4. SWITCH, Anslutning av yttre 
manöverkontakt, 3,5 mm, mono

5. APPL., Anslutning av leksak/
annan apparat, 3,5 mm, mono

6. Inbyggd manöverkontakt (MK)

7. MODE, knapp för att välja 
arbetssätt

8. MODE-LED, visar inställt 
arbetssätt

9. PAIR knapp - se bilagan!

10.PAIR-LED - se bilagan!

11. Inbyggd mikrofon

• På undersidan finns reglaget 
LOCK/UNLOCK. Normalläget är 
LOCK (låst). Det går att byta till
en annan färg på MK´s knapp-
topp. Reglaget sätts då i läge

UNLOCK (olåst) och knapptoppen
vrids moturs till stoppet och lyfts
ur. Vid återmontering placeras
toppen och vrids medurs till andra
stoppet och reglaget sätts i läget
LOCK igen. 

Var god vänd!
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Talapparat för träning, lek och kontroll 

Avfallshantering
Förbrukad produkt ska hanteras 

som elektronikavfall.

Lyft på luckan för
att se 7 - 11!

1 - 5 finns
på baksidan!!



Inspelning
• Tryck in och håll RECORD (1) 

tills RECORD-LED (2) tänds. 
Släpp RECORD-knappen. 

• Tryck och håll nere inbyggda 
manöverkontakten (MK) (6). 

• Ett pipljud hörs - tala in första 
meddelandet (mot mikrofonen) 
(11). RECORD-LED blinkar 
långsamt. 

• Släpp MK när du talat färdigt
- vänta lite, så du inte klipper.

• Tryck på MK igen för nästa 
meddelande och tala in.

• När inspelningarna är klara, 
tryck kort på RECORD-knappen.

• Nu kan utläsningar göras.

OBS! När 10 sek återstår av
inspelningstiden, blinkar RECORD-
LED snabbt. När tiden är helt slut
avslutas inspelningen automatiskt.

Radera allt
Efter gjorda inspelningar, som
avslutats med att RECORD kort
tryckts in, kommer apparaten att
radera allt nästa gång den sätts i
inspelningsläget med RECORD.
Det går inte att ändra eller
komplettera gjorda inspelningar.

Yttre manöver-
kontakt
Vid behov, anslut en yttre manö-
verkontakt till uttaget SWITCH
(4) på baksidespanelen. MK ska ha
en aktivt slutande funktion, som
är potentialfri (ingen spänning).   

Bildstöd
En bild kan sättas i hållaren, som
är integrerad i panelluckan. Fäll
upp luckan och placera ett kort
med bredden 75 mm.

Arbetssätten -
MODE
Det finns fem olika arbetssätt
att välja på vid utläsning: 

SEQ - SEKVENSER 

RANDOM - SLUMPVIS

CHOICE - VAL

CONVERSE - TURTAGNING

PROMPT - FÖRKONTROLL

Lyft på luckan och:
• Tryck på MODE-knappen (7) för 
att se vilket arbetssätt som är 
valt (se MODE-LED) (8).

• För att ändra, tryck på MODE-
knappen upprepade gånger till 
önskat läge enligt MODE-LED, 
som kort senare släcks.

Utläsning 
SEKVENSER (SEQ)
• Utläsningen startar med det 

första, inlästa meddelandet. 
• Tryck på MK, alt. ansluten yttre 

MK, för att läsa ut. Tryck igen 
för nästa meddelande.  

• När sista meddelandet lästs ut, 
återkommer första meddelandet.

• Volymen kan justeras med 
tumhjulet (3).

• Meddelande kan avkortas under 
utläsning genom att kort trycka 
på RECORD. Utläsningen fort-
sätter med nästa meddelande 
när MK trycks in nästa gång. 

• Ett meddelande kan, om det inte 
är för kort, repeteras, om MK 
trycks in i slutet av en pågående 
utläsning. Meddelandet upprepas 
nu varje gång MK aktiveras. 

• Tryck kort på RECORD för att 
gå till normala utläsningsläget. 

OBS! Repetering fungerar endast
i (detta) arbetssättet Sekvenser. 

SLUMPVIS (RANDOM)
• Random, dvs slumpvis väljer själv

ut inspelade meddelanden (en i 
taget) var gång MK (alt. ansluten
yttre MK) aktiveras. 

• Om siffrorna 1 t o m 6 läses in 
kan SMOOTH TALKER användas
som en talande tärning. Om en 
leksak ansluts, kan ett lämpligt 
inläst meddelande läsas ut när 
leksaken aktiveras. Se: Styra 
batteridrivna leksaker! 

VAL (CHOICE)
• Choice, dvs val, innebär att bara 

de två första inspelningarna 
används (ev. övriga ignoreras). 
Det kan t ex vara JA och NEJ. 

• Både inbyggda MK och en yttre 
MK måste användas. En för 
vardera meddelandet. 

TURTAGNING (CONVERSE)
• Både inbyggda MK och en yttre 

MK måste användas, där vardera 
part har sin del i det inspelade 
ordförrådet. Inbyggda MK styr 
sedan meddelanden med udda 
nummer i inspelningsordningen 
resp. yttre MK de jämna. 
Denna ordning följs strikt. 

• Spela först meddelanden på 
normalt sätt, enligt tidigare.

• Meddelande 1, 3, 5 osv är en del 
och 2, 4, 6 osv den andra delen.
Använd gärna olika röster.

• För att sedan läsa ut, är det den 
inbyggda MK som börjar. Det 
måste inte vara exakt lika antal 
meddelanden. Udda kan avsluta.

FÖRKONTROLL (PROMPT)
Förkontroll av inspelade medde-
landen kan göras med lägre volym. 
• Yttre MK (alt. RECORD-knappen) 

används då för att stega fram 
och lyssna av. Hela meddelandet 
behöver inte avlyssnas.

• När rätt meddelande är framme 
används den inbyggda MK och 
utläsning görs med normal volym.

• Vid förnyade tryck på inbyggda 
MK upprepas samma meddelande.

Styra anpassade,
batteridrivna
leksaker
SMOOTH TALKER kan aktivera
en anpassad, batteridriven leksak.
• Anslut leksaken till uttaget 

APPL. (5). Kabel medföljer.
• Spela in ett lämpligt meddelande 

på normalt sätt - och medan 
inspelningen pågår - tryck kort 
på RECORD-knappen, vilket 
aktiverar denna funktion. 

• Anslut leksaken och tryck på 
MK och leksaken aktiveras så 
länge talet pågår. (I vissa fall 
behöver leksaken bara en start- 
puls och kör sitt egna schema.)

För att styra trådlöst, se bilagan!

Felsökning
Felsökning, se bilagan!



Felsökning
Ingen utläsning
• Inget meddelande- Spela in
• Volymkontrollen- Vrid upp
• Dåligt batteri- Byt batteri

Utläsningen stannar och
RECORD-LED blinkar snabbt
• Dåligt batteri- Byt batteri

Leksaken startar inte
• Ingen styrning aktiverad- Gör 

om inspelningen och medan 
inspelningen pågår - tryck kort 
på RECORD-knappen 

• Kabelbrott- Prova och ev. byt
• Vid användning av Simply Works 

-Mottagaren inte anpassad 
(Pair)- Anpassa mottagaren

Yttre MK startar inte utläsning
• Kabelbrott- Prova och ev. byt
• Vid användning av Simply Works

-Kontaktsändaren inte anpassad 
(Pair)- Anpassa sändaren

• Inte din tur vid TURTAGNING- 
Vänta till dess det är din tur

Samma meddelande upprepas
• Apparaten är i repeteringsläge- 

Tryck kort på RECORD mellan 
meddelandena

• Apparaten är i FÖRKONTROLL-
läge- Ställ in ett annat 
arbetssätt med MODE

Inspelningar störs av mekaniska
(o)ljud
• Apparaten hålls i händerna 
under inspelning- Placera 
apparaten på ett fast underlag

Trådlös styrning
- Simply Works
Anpassning (Pair)
Anpassning mellan Smooth Talker
till Simply Works enheter görs
med ett system av unika adresser. 
• För korrekt funktion, måste 
sändar- och mottagarkanal ha 
samma adress. Adresserna finns 
kvar även efter strömbortfall. 
Proceduren är automatiserad.

9. PAIR knapp 

10. PAIR-LED

Kontaktsändare
125 som yttre
manöverkontakt
Istället för kabelansluten yttre
MK, kan Kontaktsändare 125 an-
vändas, som ger trådlös funktion.

• Tryck och håll ner PAIR-knapp 
(9) på SMOOTH TALKER tills 
PAIR-LED (10) blinkar långsamt. 

• Nu ska (omg.) PAIR-knappen på 
Kontaktsändare 125 tryckas ner. 

• PAIR-LED på SMOOTH TALKER 
fortsätter att blinka långsamt 
tills anpassningen är klar och då 
lysa med fast sken i 5 sekunder. 

OBS! 
• Förutom Kontaktsändare 125 

kan även Simply Works 
SÄNDARE användas.  

• Såväl kabelansluten som trådlös, 
yttre MK kan användas samti-
digt och ger samma funktion.

Styra anpassade,
batteridrivna
leksaker trådlöst
SMOOTH TALKER kan aktivera
en anpassad, batteridriven leksak. 

• Spela in ett lämpligt meddelande 
på normalt sätt - och medan 
inspelningen pågår - tryck kort 
på RECORD-knappen, vilket 
aktiverar denna funktion. 

• Anslut leksaken till valfri Simply 
Works MOTTAGARE, dvs modell 
Enkel, Standard eller PRO.

• Tryck på PAIR-knappen på 
MOTTAGAREN så att PAIR-
LED (10) på SMOOTH TALKER 
blinkar långsamt. 

• Tryck kort på PAIR-knappen (9) 
på SMOOTH TALKER.

• PAIR-LED på MOTTAGAREN 
fortsätter att blinka långsamt 
tills anpassningen är klar och då 
lysa med fast sken i 5 sekunder. 

• Anslut leksaken med kabel till 
MOTTAGAREN och tryck på 
MK och leksaken aktiveras så 

länge talet pågår. (I vissa fall 
behöver leksaken bara en start- 
puls och kör sitt egna schema.)

OBS! 
• Såväl kabelansluten som trådlös, 

förbindelse kan användas samti-
digt och ger samma funktion.

Styra dator/
datorprogram
vid utläsning
SMOOTH TALKER kan även
användas tillsammans med Simply
Works MOTTAGARE USB, för
att skicka en mus-eller tangent-
bordsfunktion till en USB-port.

• Kontakta oss för mer informa-
tion om MOTTAGARE USB!
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Talapparat för träning, lek och kontroll 

Lyft på luckan för
att se 9 - 10!


