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Spela in meddelanden
• Sätt på GoTalk med PÅ/AV-strömbrytaren på bak-

sidan. Läge PÅ (ON) - om den inte redan är på. 
Nivålysdioderna tänds upp och ett pip hörs.

• Tryck och släpp RECORD tangenten (på baksidan). 
En grön nivålysdiod (LED) och den röda RECORD-
LED ska nu vara tända. 

• Medan båda LED lyser - tryck på och släpp önskad 
meddelandetangent. Den röda lysdioden börjar blinka,
för att indikera att inspelning nu sker. 

• Tala in i mikrofonen (placerad upptill, längst till 
höger). När du talat färdigt, tryck på valfri tangent. 

• Fortsätt att spela in varje meddelande på denna eller 
flera nivåer. När du är klar: Tryck och släpp 
RECORD tangenten (på baksidan).

TIPS!
Under inspelningarna 
kan du enkelt kontroll-
lyssna utan att lämna 
inspelningsläget - 
tryck bara på någon 
av volymknapparna!
Låt GoTalk ligga på 
t ex ett bord vid 
inspelning, för att 
undvika onödiga skrapljud. 

Läsa ut meddelanden
• Tryck (och släpp) eller glid över (med tryck) på önskad 

meddelandetangent och inspelat meddelande läses upp. 
En grön nivålysdiod blinkar samtidigt.  V.G. VÄND!

På baksidan av GoTalk finns en etikett på engelska
som kortfattat visar de viktigaste funktionerna och 
hur de används. GoTalk levereras med en etikett på
svenska, som du kan sätta fast om du vill. 

Radera nivå

Batterifack 2 x LR6

RECORD = Spela in PÅ / AV

Fack för förvaring 
av överlägg

Skruvfäste
för stödben

Skruvfäste
för stödben

Volymkontroller
- upp resp. ned

Nivåindikering 
- gröna lysdioder Byta nivå knapp

Högtalare

Mikrofon

Inspelning
- röd lysdiod

Nivåobe-
roende
direktvals-
tangenter
- 17 sek
per ruta

Överläggs-
öppning

Medde-
landetan-
genter
- 10 sek
per ruta
och 
5 nivåer

TOTAL INSPELNINGSTID 
ÄR c:a 27 MINUTER

Avfallshantering
Förbrukad produkt ska 

hanteras som elektronikavfall.



Spela över ett meddelande 
• Följ proceduren enligt ovan!

Radera enstaka meddelande
• Följ proceduren enligt ovan, 

men tala inte in någonting.

Nivåer
Ändra nivå
Tryck på nivåknappen en gång.
Grön LED visar vald nivå. Tryck
upprepat på samma knapp för att
ändra till annan nivå. Byt överlägg
för att passa till nu vald nivå.

Radera en hel nivå
Tryck upprepat på nivåknappen
fram till den nivå som ska rade-
ras. Tryck och släpp RECORD
tangenten (på baksidan). 

Med spetsen på t ex en kulspets-
penna, trycks knappen in vid
”ERASE” (på baksidan). Den valda
nivån raderas helt. Repetera för
att radera andra nivåer. 

OBS! Denna procedur raderar
inga meddelanden, som lagrats
under direktvalstangenterna. 

Volym
Volymen - högtalarljudet- styrs
med och knapparna på
apparatens vänstersida.

Funktionslås
Funktionslås används för att för-
hindra oönskad påverkan av
nivåer eller inspelningar.

Förhindra nivåbyte
Aktivera låset genom att hålla
RECORD (på baksidan) intryckt.
Röd RECORD och grön nivå LED
tänds. Fortfarande med intryckt
RECORD tangent, tryck på och
släpp knappen VOLYM NED 

. Röd och grön LED släcks,
vilket indikerar att låset är PÅ.

Förhindra inspelningar
Aktivera låset genom att hålla
RECORD (på baksidan) intryckt.
Röd RECORD och grön nivå LED
tänds. Fortfarande med intryckt
RECORD tangent, tryck på och
släpp knappen VOLYM UPP 

. Röd och grön LED släcks,
vilket indikerar att låset är PÅ.

Ta bort låsen 
Stäng av GoTalk med huvudström-
brytaren (på baksidan - läge AV).
Håll RECORD (baksidan) intryckt
och sätt på GoTalk med huvud-
strömbrytaren till läge PÅ. När
ett pip hörs är låsen borttagna. 

Fack för förvaring 
av överlägg
Minst ett överlägg för varje nivå,
kan ligga i facket. Överläggen är
lätt tillgängliga vid byte av nivå.

Stödben
Två stödben (c:a 70 mm långa) 
för att höja upp bakre långsidan
medföljer. De skruvas i de
gängade hålen på undersidan.

Användningsområden
GoTalk kan användas i olika
aktiviteter. Några få exempel: 
• Allmän, talad kommunikation.
• Talad kommunikation i vissa 

sammanhang och miljöer.
• Läsa upp instruktioner och 

anvisningar i givna miljöer 
och sammanhang.

• Träning i användning av ett 
talande AKK-hjälpmedel.

• Träning av bild- och språk-
förståelse.
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3 direktvalstangenter
Inspelning: Följ samma procedur som för meddelandetangenter. Ett
meddelande inspelat på en direktvalstangent kan alltid användas
oavsett vald nivå. En ny inspelning läser över den gamla.

De 3 direktvalstangenterna kan anpassas för valfria aktiviteter!

eller

Direktvalstangenterna bör användas för ord och fraser som används
ofta. Sociala fraser, t ex hälsningar, kommentarer, frågor etc.  

• 32 meddelandetangenter med 5 nivåer var - ger totalt 160 meddelanden.
• 3 direktvalstangenter (27 x 24 mm). Kan användas oberoende av vald nivå.
• Totala inspelningstiden är c:a 27 minuter. • Rutstorleken är  31 x 29 mm. 
• Inbyggt handtag.   • Låg vikt, c:a 950 g.   • Formatet är 362 x 254 x (42) 28 mm.
• Meddelandena är kvar även när batterierna är urladdade eller  tagits ur!

Strömförsörjning
• I läge AV drar GoTalk ingen ström.  Vid PÅ - en mycket låg ström i viloläge. 
• Drivs med 2 stycken 1,5 volts alkalinebatterier av typ LR6.   
• Tillverkaren anger en  batterilivslängd på 3 - 6 mån. vid normal användning. 
• Batterierna finns i batterifacket på baksidan. Luckan är skruvförsedd.


