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Talande Fotoalbum Standard
Talande Fotoalbum Standard (TFS) med
20 meddelanden på högst 18 sekunder
för varje bildmeddelande (totalt 6 min.).
Den kan användas för intalade, personliga minnen, minnesstöd, meddelanden,
AKK, steg-för-steg instruktioner, mm.
TFS kan förses med foton och bilder i
format 12,5 x 17,5 cm. Vikt: c:a 450 g.
Pärmmått: c:a 22,5 x 17,5 x 3,5 cm och
kan lätt tas med. Pärmen är gjord i svart,
laminerat material.
Använda TFS

Installera/byta batterierna

För att orientera dig om funktionerna - se bilden på pärmens bakre Du måste sätta i medföljande
batterier, för att använda talet.
insida. Om batterierna är isatta sätt huvudströmbrytaren i läge
Batterifacket sitter i plastskalet
ON (riktning nedåt). Sätt i en bild som har anknytning till det som
(mot pärmryggens insida).
ska sägas. Följ anvisningarna för att att spela in och läsa upp
meddelandet. Du har 18 sek. för varje bild. Du behöver inte stänga • För att sätta i (byta batterierna), lossar
du skruven och drar ut luckan (och tar bort
av TFS mellan användningarna (bara om den inte används en längre
tid =månader). Meddelandena finns kvar även efter batteribyte. de gamla batterierna). Sätt i 3 nya 1,5 volt

Spela in ett meddelande

Håll först RECORD knappen intryckt och tryck sedan på sidans
markerade symbol
(PLAY) mellan tummen och pekfingret.
Lysdioden tänds (lyser så länge tid finns kvar för inspelning).
Tala in meddelandet i mikrofonen (MIC). Prata på ett avstånd
av c:a 10 cm. Släpp RECORD knappen när du talat klart.

Läsa upp ett meddelande

Tryck på
och släpp och sidans meddelande läses upp.
Du kan pausa och fortsätta genom att trycka på .

Ersätta/ta bort ett meddelande

Du spelar bara över ett meddelande. Först måste dock meddelandet ha lästs ut med
, innan nytt meddelande kan spelas in.

Inspelningsspärr
Du kan spärra TFS mot oavsiktliga inspelningar. I batterifacket
(under nedersta batteriet) finns en strömbrytare märkt ”REC LOCK.
Skjut brytaren mot vänster för att spärra inspelningar.
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på grund av tryckfel.

alkaline batterier av typ LR03/AAA.
Plus-polerna ska vara riktade NEDÅT (se
markeringen på batteriluckan). Sätt
tillbaka luckan och skruven.

• När ljudet inte låter bra vid uppläsning
är det ett tecken på att batterierna
behöver bytas.

Du bör alltid byta alla
batterierna vid samma tillfälle!

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras
som elektronikavfall.
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