
24 meddelanden på högst 
10 sekunder - för varje med-
delande (totalt 4 minuter).
Talande fotoalbumet kan
användas för personliga,
intalade meddelanden, AKK, 
steg-för-steg instruktioner,
kognitivt minnesstöd, mm. 

Talande fotoalbum används med foton och bilder i formatet 10 x 15 cm. Måtten är c:a: 140 x 200 x 33 mm.
Vikten med batterier är c:a 400 g. Den kan bäras i fickan, handväskan etc. Kraftig pärm klädd i röd plast. 

Använda Talande fotoalbum
Om batterierna är insatta sätt huvud-
strömbrytaren i läge ON. Sätt i en 
bild som har anknytning till det som 
ska sägas. Följ anvisningarna för att att spela in och 
läsa upp meddelandet. Du har 10 sek. för varje bild.

Spela in ett meddelande
Håll först blanka RECORD knappen intryckt och tryck sedan på 

sidans markerade symbol . Lysdioden tänds (lyser så länge 
tid finns). Tala in meddelandet i mikrofonen (MIC). Prata på ett 
avstånd av c:a 10 cm. Släpp RECORD knappen när du talat klart.

Läsa upp ett meddelande
Tryck på (PLAY) och släpp och sidans meddelande läses upp.

Ersätta/ta bort ett meddelande
Du kan bara spela över ett meddelande. Först måste dock medde-

landet ha lästs ut med , innan nytt meddelande kan spelas in. 
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Bruksanvisning
Talande fotoalbum

För kommunikation
med datorprogram
och AKK-talapparater

Rehabmodul AB

Installera/byta batterierna
Som regel är batterierna insatta. För eller senare
måste du dock byta batterier. Batterifacket sitter
i plastskalet (mot pärmryggens insida). 

• När ljudet inte låter bra vid uppläsning är det 
ett tecken på att batterierna behöver bytas.

• För att byta batterierna, sätt huvudström-
brytaren i läge OFF. Lossa skruven och dra 
ut luckan och tar bort de gamla batterierna. 
Sätt i två nya 1,5 volt alkaline batterier av 
typ LR03 (AAA). Plus-polerna ska vara 
riktade uppåt (se markeringarna på batteri-
luckan). Sätt till-baka luckan och skruva fast. 
Sätt åter huvudströmbrytaren i läge ON.

Byt alltid båda batterierna vid samma tillfälle!

Avfallshantering
Förbrukad produkt ska hanteras 

som elektronikavfall.

RESET - knappen är placerad till vänster om RECORD knappen.
Om Talande fotoalbum ”låser sig”, etc - använd ett uträtat gem el dyl
och tryck försiktigt på knappen, som finns i hålet.
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