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GoTalk 32+

Nivåer
GoTalk 32+ har fem nivåer; varje nivå lagrar en uppsättning av 32 
meddelanden. Knappen för att byta nivå sitter på framsidan, till höger om 
handtaget. De fem numrerade LED-lamporna indikerar med grönt ljus vilken 
nivå som är aktiv. Tryck på nivåknappen för att växla mellan de olika 
nivåerna.

Ett särskilt nivålås kan användas för att förhindra ofrivillig nivåändring. Hur 
du låser GoTalk 32+ till en specifik nivå beskrivs under Låsinställning.

Spela in meddelanden
Rutorna har 10 sekunders inspelningstid. Sätt på 
GoTalk 32+: alla LED-lamporna tänds en gång, 
enheten piper till och slutligen lyser en grön LED 
upp vilken nivå du befinner dig på. Håll inne 
inspelningsknappen (på baksidan); en LED för 
nivån och dem röda inspelningslampan börjar 
lysa. Medan båda lamporna är tända trycker du 
på den ruta du vill spela in meddelandet för; den 
röda lampan blinkar till för att indikera att 
inspelning pågår. Tala in det meddelande och 
tryck på valfri ruta för att avsluta inspelningen. 
För att lämna inspelningsläget trycker du på 
inspelningsknappen en gång till; båda lamporna 
skall då slockna. Det finns ett lås som förhindrar 
inspelning, se Låsinställning för mer information.

GoTalk 32+ är en samtalsapparat med möjlighet att spela in flera 
meddelanden i olika nivåer. Du avgör vilken fras, mening eller ljud som skall 
spelas in till varje ruta och även vilken bild eller ord som skall representera 
meddelandet. Skriv ut egna överlägg (med bilder eller ord) och gör ett par 
inspelningar - sedan är GoTalk 32+ redo att börja användas!

Volym
Volymknapparna sitter på 
framsidan, till vänster om 
handtaget. Ett pip låter 
när du justerar volymen, 
för att signalera ljudnivån.

Standardfraser
Meddelanden som spelas in på rutorna för 
standardfraser är samma oavsett vilken nivå 
som används. Dessa tre rutor har 17 sekunder 
inspelningstid vardera. Överlägget för dessa 
rutor är separerat från de övriga rutorna.

Spela upp meddelanden
Tryck på en ruta för att spela upp dess 

inspelade meddelande.



3

Radera meddelanden
För att radera meddelanden, spelar du över 
dem med en ny inspelning.

Tryck på inspelningsknappen. Tryck först 
på rutan med meddelandet du vill radera, 
sedan snabbt på en ruta igen för att göra 
en "tom" inspelning.

För att radera alla meddelanden på en nivå 
trycker du på inspelningsknappen. Använd ett 
gem eller liknande och peta in i hålet märkt 
"Erase level" på baksidan av GoTalk 32+. 
Den röda inspelningslampan tänds och den 
gröna nivålampan släcks. Alla meddelanden 
på nivån kommer nu raderas. Radera nivå tar 
inte bort standardfraserna.

Låsinställning
Förhindra ofrivilliga inspelningar och nivåbyten

Nivålås — För att aktivera nivålåset håller du inspelningsknappen intryckt 
till dess att både den röda lampan och den gröna nivålampan lyser utan att 
blinka, samtidigt som du trycker en gång på sänk-volymknappen. 
Lamporna slocknar för att indikera att nivålåset är aktiverat.

Inspelningslås — För att aktivera nivålåset håller du inspelningsknappen 
intryckt till dess att både den röda lampan och den gröna nivålampan lyser 
utan att blinka, samtidigt som du trycker en gång på sänk-volymknappen. 
Lamporna slocknar för att indikera att inspelningslåset är aktiverat.

För att inaktivera inspelnings- och nivålåset stänger du av GoTalk. När den 
är avstängd håller du inspelningsknappen intryckt, samtidigt som du startar 
upp enheten igen. Ett pip signalerar när du släppa inspelningsknappen. 
Inspelnings- och nivålåsen är nu inaktiverade.

Stativ
Två stöd med gummifötter medföljer. Använd dessa om du vill ge enheten en 
liten lutning, genom att skruva i dem i stativhålen på baksidan.

Batterier
GoTalk 32+ använder två AA-batterier (inkluderas).

Förvaringsfack för överlägg
Överlägg för nivåer som inte används kan lagras i förvaringsfacket på 

baksidan av enheten.




