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Spela in meddelanden
• Sätt på GoTalk Pocket med huvudströmbrytaren 

på apparatens högersida. Läge PÅ (ON) - om 
den inte redan är på. 

• Tryck och släpp RECORD tangenten på höger-
sidan. En av de gröna nivålysdioderna (LED) 
samt den röda lysdioden (inspelning) tänds. 

• Medan LED lyser - tryck på och släpp önskad 
meddelandetangent - rutan för ditt meddelande. 
Den röda lysdioden börjar blinka.  

• Tala in i mikrofonen (nedanför nivåsiffran 1). 
Varje ruta kan spela in ett meddelande på 
högst 10 sekunder. Inspelningsnivån är 
automatiskt reglerad.

• Låt tiden gå ut (röda lysdioden börjar lysa med 
fast sken) eller avsluta inspelningen genom att 
trycka på valfri meddelandetangent.

• Fortsätt att spela in varje meddelande på denna 
eller andra nivåer - efter nivåbyte. 

• När inspelningarna är klara - tryck åter på 
RECORD tangenten.

• Spela över ett meddelande:
Följ proceduren enligt ovan!

• Radera ett enstaka meddelande:
Följ proceduren enligt ovan, men tala inte in 
något meddelande! 

• För att radera hela nivåer, se nästa sida! 

V.G. VÄND!

RECORD = SPELA IN

Total
inspelningstid

är c:a 5 minuter

Lysdioder 
1 - 5 för nivå-
indikering

Volymkontroll 
för högtalaren 
- pilknappar
upp & ned

Ej på bild
Platta med hål 
för fastsättning 
av halsrem

Överlägg
med plats
för 6 bilder

Överläggsöppning 

6 meddelandetangenter
med tangentraster 
- format:  27 x 24 mm

Batterifacket finns på baksidan, under överläggsfacket.

Huvudströmbrytare, 

läge: PÅ AV

Mikrofon

Nivå-
knapp

Lysdiod -lyser vid inspelning

Högtalare

Naturlig storlek

Användningsområden
• Allmän, talad kommu-

nikation.
• Talad kommunikation 

i vissa sammanhang 
och miljöer.

• Läsa upp instruk-
tioner och anvis-
ningar i givna 
sammanhang.

• Träning i använd-
ning av ett talande 
AKK-hjälpmedel.

• Träning av bild- och 
språkförståelse.



Läsa ut
meddelanden
Tryck på och släpp önskad
meddelandetangent och in-
spelat meddelande läses upp.

• Ett meddelande kan stoppas 
genom att trycka på en 
annan meddelanderuta.

Volym
Volymen - högtalarljudet- 
styrs med pilknapparna på
apparatens vänstersida.

Överlägg 
Ett antal tomma överläggsark
medföljer, på vilka du kan
sätta på bilder etc. 

• Överläggsöppningen finns 
på apparatens övre kortsida.

Scanning? - Nej! 
Till skillnad från föregående
modell -Pocket GoTalk går det
inte att använda scanning 
i GoTalk Pocket. 

Bärrem
Bärrem medföljer och sätts
fast i hålen i hållaren vid över-
läggsöppningen. Bärremmen
är delad och sammanfogad
med kardborrefäste, som
släpper vid måttlig belastning.
Avsikten med detta är att mini-
mera stryprisken, om man
fastnar i någonting.

Strömförsörjning
• I läge AV drar GoTalk 

Pocket ingen ström. Vid 
PÅ - mycket låg ström när 
den inte pratar (viloläge). 

•  3 stycken 1,5 volt alkaline-
batterier, typ LR03 (AAA).  
Enligt tillverkaren en batteri-
livslängd på 3 - 6 månader 
vid ”normal användning”. 

• Batterierna finns i batteri-
facket på baksidan. Luckan 
är försedd med en skruv. 
Överläggsfacket måste dock 
först tas bort, vilket görs 
genom att försiktigt bända 
loss den i underkanten. 

Ändra nivå
GoTalk Pocket har 5 nivåer
med 6 meddelanden per nivå,
dvs totalt 30 meddelanden. 

• Tryck på nivåknappen en 
gång. Grön, blinkande 
lysdiod visar vald nivå. 

• Tryck upprepat på samma 
knapp för att ändra till en 
annan nivå. Byt överlägg 
för att passa till vald nivå.

Radera hela nivåer 
Du behöver inte ta bort över-
läggsfacket för att radera hela
nivåer, men du måste dock
plocka ut de överlägg som
förvaras i facket, för att
komma åt ERASE knappen.

• Tryck och släpp RECORD 
knappen. (En grön nivå-
lysdiod samt den röda lys-
dioden (inspelning) tänds.)

• Tryck upprepat på nivå-
knappen fram till den nivå 
som ska raderas. 

• Med spetsen på t ex en kul-
spetspenna, uträtat gem etc, 
skall knappen ERASE (ini 
hålet) tryckas in. Den valda 
nivån raderas nu helt.

• Tryck och släpp RECORD 
tangenten, när det är klart. 

• Repetera ovanstående för 
att radera andra nivåer. 

Funktionslås
Funktionslås används för att
förhindra oönskad påverkan
av nivåer eller inspelningar.

Vid leveransen är låsen inte 
aktiverade.

Förhindra inspelningar
• Tryck och håll nedtryckt 

RECORD tangenten samt 
tryck på och släpp volym-
knappen med uppåtpil. 

• De röda och  gröna lys-
dioderna släcks. Låset är nu 
aktivt och inga inspelningar 
kan nu göras.

Förhindra nivåbyten
• Tryck och håll nedtryckt 

RECORD tangenten samt 
tryck på och släpp volym-
knappen med nedåtpil. 

• De röda och  gröna lys-
dioderna släcks. Låset är 
nu aktivt och inga nivåbyten 
kan nu göras.

Ta bort låsen
• Stäng av apparaten med 

huvudströmbrytaren (AV).

• Tryck och håll nedtryckt 
RECORD tangenten och 
sätt på apparaten igen med 
huvudströmbrytaren (PÅ). 

• Vänta tills lysdioderna lyser 
kort och ett pip hörs. Släpp 
sedan RECORD knappen. 
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Överläggsöppning

• 6 meddelandetangenter med 
5 nivåer var - ger totalt 30 
meddelanden.

• Varje meddelanderuta kan lagra 
10 sekunder var på varje nivå. 

• Totala inspelningstiden är cirka  
5 minuter.

• Rutstorleken är 27 x 24 mm. 
• Låg vikt, c:a 185 gram.   
• Formatet är 145 x 92 x 24 mm. 
• Inspelade meddelanden finns 

kvar även när batterierna är 
urladdade eller tagits ur!

Avfallshantering
Förbrukad produkt ska 

hanteras som elektronikavfall.


