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Bruksanvisning

Talande fotoalbum A5, A4 och A3
A5-format (6 st)
Artnr: 3508

A4-format
Artnr:
3506

Talande fotoalbum i format A5, A4 resp. A3
med 30 meddelanden på högst 10 sekunder för
varje bild (totalt 5 minuter). De kan användas
för intalat träningsmaterial, minnesstöd, meddelanden, AKK, steg-för-steg instruktioner,
mm. Talapparaten är separat men en integrerad del av albumet.
Det finns ingen huvudströmbrytare!
Högtalare

Batterierna sätts
in som på bilden.
+ ----- - ----- +

REC=Inspelning

A3-format
Artnr:
3507

Mikrofon

RESET
PLAY/REC

Märk upp bildfickorna

RESET - knappen
Om det inte fungerar som det ska, tryck på knappen i
Reset-hålet för att återställa (=återstarta).

Märk upp bildfickorna med de självhäftande siffrorna
som medföljer. Sätt i bildmaterial med anknytning
till det som ska sägas.

Spela in meddelanden &
Spela över meddelanden

• Sätt först PLAY/REC knappen i läge REC.
• 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 (MIC). 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.
När du är klar - sätt PLAY/REC knappen i läge PLAY.

Läsa upp meddelanden

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

Ta bort meddelanden

Förbrukad produkt ska hanteras
som elektronikavfall.

Installera/byta batterier

Du måste sätta i medföljande batterier, för
att använda talapparaten. Batterifacket
sitter på talapparatens högra kortsida.
När ljudet inte låter bra är det tecken på
att batterierna behöver bytas. Byt alltid
alla batterierna vid samma tillfälle!
• För att sätta i/byta batterierna, lossar du
skruven och tar bort luckan (och tar bort
de gamla batterierna). Sätt i två nya
1,5 volt alkaline batterier av typ LR03 /
AAA (se bilden ovan). Sätt tillbaka
luckan och skruva fast skruven.

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

Avfallshantering

Rehabmodul AB
För kommunikation
med datorprogram
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