
Gedigen, robust och lättryckt
talapparat med högt, klart ljud.
Gör en egen inspelning - 10 sek.! 
5 färger. Pratpuck PRO kan lagra
30 sek. och har svart lock. Vikt:
27g. Format: diam. 47 x 27 mm.

Spela in ett meddelande   
• Sätt REC/OFF/PLAY knappen i läge REC.
• Tryck på knappen under hela inspelningen. 

Lysdioden tänds. 
• Tala in i mikrofonen (MIC). Du kan spela 

in ett meddelande på högst 10 sek. 
(PRO 30 sek,). Inspelningsnivån är 
automatiskt reglerad.

• Låt tiden gå ut (lysdioden släcks) eller 
avsluta inspelningen genom att släppa 
knappen. När du är klar - sätt 
REC/OFF/PLAY i läge PLAY.

Läsa upp ett meddelande
Tryck på knappen och inspelat meddelande 
läses upp. Ingen volymkontroll - anpassa 
därför inspelningarna till de förhållanden 
som de ska användas under.

Spela över ett meddelande 
Följ proceduren enligt ovan!

Ta bort ett meddelande 
Följ proceduren enligt ovan, men tala 
inte in något meddelande!
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Bruksanvisning
Pratpuck/Pratpuck PRO/Tallist 

För kommunikation
med datorprogram
och AKK-talapparater

Rehabmodul AB
Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.

Mikrofon

Tallist - ram med 5
pratpuckar (10 sek.)
Alla 5 färgerna. Kan vägg-
monteras. Se Pratpuckar!

Installera/byta batterier
Du måste sätta i medföljande batterier, för att använ-
da Pratpuck. Batterifacket sitter på talapparatens
undersida. När ljudet inte låter bra är det tecken på
att batterierna behöver bytas. Byt alltid alla
batterierna vid samma tillfälle!
• För att sätta i/byta batterierna, skruvar du ur 

skruven och tar bort luckan (och tar bort de gamla 
batterierna). Sätt i tre nya knappceller. Glöm inte 
bort hur de ska sitta, dvs med släta sidan mot 
skruvhålet. Batteritypen är silveroxid och beroende
på fabrikat: SR44, AG13, D357, V357, 357, m fl.
(Även alkalinebatterier kan användas, LR44, m fl.) 
Mått: diam. 11,6 x 5,4 mm samt 1,5 volt. 
Sätt tillbaka luckan och skruva i skruven.

OFF = apparaten avstängd

Högtalaren
sitter på
framsidan

REC/OFF/PLAY


