Bruksanvisning
SuperTalker progressiv samtalsapparat

1

Starta din SuperTalker

2

Välj antal bildrutor och nivå

Justera efter behov

På/Av

När du har valt raster och bildöverlägg väljer du
nivå med LEVEL (1-8) och antal rutor med Grid (1,
2, 4, 8) genom reglagen på enhetens rygg.
OBS! Se alltid till att dina val av nivå och antal rutor
motsvarar det rutnät du använder.

Sätt in 4 AA-batterier i den riktning bilden visar.
På/Av-knappen sitter på enhetens "rygg" (se ovan).

3

Aktivera inspelningsläget

4

Spela in ett nytt meddelande

5

Lämna inspelningsläget

Håll intryckt
medan du talar

Tryck och håll inne,
därefter släpp igen.

Håll knappen RECORD intryckt till dess att
inspelningslampan (RECORD Light) tänds och släpp
sedan knappen igen.

Tryck och släpp igen

Håll valfri ruta intryckt. Börja spela in meddelandet när
du hör ett pip och släpp rutan när du är klar.

Tryck en gång på knappen RECORD för att lämna
inspelningsläget.

Inspelningslampan lysern är du spelar in

OBS! Du kan spela in upp till 16 minuter av meddelanden.
När endast 2 minuters inspelningstid återstår kommer
inspelningslampan att börja lysa med ett gult sken.

OBS! Tala nära mikrofonen för att skapa tydliga meddelanden!

Avancerade funktioner

Produktöversikt
Sett ovanifrån

Spela upp meddelanden med switchar/kontakter

Mikrofon

Anslut valfri switch (3,5 mm) i motsvarande rutas uttag (se
bilden). Uttag 1 aktiverar ruta 1, o.s.v. Uttagen visas på bilden av
den punktbaserade pilen. Över varje uttag visas den ruta uttaget
svarar mot, i ordningsföljd från vänster.
Uttag för kontakter

Uttag för leksak

Inspelningslampa
Volym
Högtalare

Använd kontaktstyrda leksaker med SuperTalker
Anslut kontaktstyrda leksaker (3,5mm audioplug) i något av de två
uttagen (TOY/APPL) som är markerade en en streckad pil på bilden.
Leksaken aktiveras när du trycker på en ruta och stängs av igen när
SuperTalker har spelar färdigt meddelandet.

Rutnät
(visar 8-rutors)

Volymlås

OBS! Uttagen för leksaker (TOY/APPL) är mappade till de första 2
rutorna på SuperTalker. För att använda en apparat med vanligt
elsladd (220V) krävs en reläbox, t.ex. PowerLink 4.
Ingång för stegvis
kontaktstyrning

Lås för rutnät

Sett underifrån

Stegvis kontaktstyrning
Anslut valfri switch till uttaget som är märkt "Step Ahead jack" för att
kunna spela upp meddelanden i ordningsföljd, från 1 - 8.
OBS! Stegvis kontaktstyrning gör att du med 1 switch kan aktivera flera
meddelanden, genom att klicka en gång till aktiveras nästa ruta.

Batteriluckan
Uttag f. stegvis
kontaktstyrning

Förvaringsfack
för överlägg

Rutnät och överlägg

Användbara tips

(undertill)
Monteringshål

Att tänka på vid inspelning
Om du inte använder SuperTalker på 20 sekunder i
inspelningsläget, kommer den automatiskt lämna läget igen.
Radera allt - om du håller ERASE intryckt i 10 sekunder
kommer alla meddelanden på enheten att raderas.

Om rutnäten
SuperTalker levereras med rutnät för 1, 2, 4 och 8 rutor. För
att byta rutnät trycker du på den lilla knappen "Pull" (under
AbleNet-loggan). Glöm inte välja rätt läge med switchen "Grid"
på enhetens rygg.

Förvaringsfack för överlägg
Förvaringsfacket på baksidan har plats för upp till 3
överlägg. Du kan även förvara vanliga pappersöverlägg här.

Mallar för överlägg
Tomma mallar för överlägg finns att ladda ner som PDF:
http://www.frolundadata.se/butik/supertalker

Att tänka på vid uppspelning
Om rutnätet som används inte matchar det antal rutor som
enheten är inställd på, kommer fel meddelande spelas upp.
Om du trycker på en ruta där det inte redan finns ett
meddelande kommer en gul lampa att lysa.

Volymlås
Lås volymknapparna genom att hålla rutorna längst ner till
vänster och höger intryckta samtidigt. När du använder
volymknapparna signaleras läget av lampan:
RECORD lyser gult – Volymknapparna är olåsta
RECORD lyser rött – Volymlås eller max/min-volym

Monteringsmöjligheter
Det finns ett särskilt monteringsfäste för SuperTalker, som
går att köpa som tillbehör.

PÅ/AV
Inspelningsknapp

Data- Antal
port rutor

Nivåhjul

Uttag för switchar

Uttag för
leksaker

Fabriksgaranti
AbleNet ger 2 års fabriksgaranti. Täcker ej handhavandefel.
För mer information om garantvillkor, se www.ablenetinc.com

För mer information om AbleNets produkter, kontakta din
svenska återförsäljare:
Frölunda Data Försäljnings AB
Tel: 031 - 769 55 60
info@frolundadata.se
www.frolundadata.se

