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SmoothTalker

Inbyggd turtagning
och samarbetsläge

5 meddelandelägen

Sekvensläge - används när du behöver spela in ett eller flera meddelanden
och spela upp dem i samma ordning som de spelades in.
Slumpgeneratorn - spela in en serie meddelanden och spela upp dem i slumpmässig ordning.
Val - används tillsammans med en extern kontakt för att välja mellan två olika
meddelanden.
Samtal - unikt samarbetsläge som låter icke-verbala barn, eller barn med samtalssvårigheter, lära sig att föra ett samtal och vänta på sin tur.
Auditiv skanning - stega igenom dina inspelade meddelanden för att välja rätt
meddelande. Under skanningen spelas meddeladena upp med lägre volym,
diskret och bra!

Samtalsapparat med en tryckyta
Sekvensinspelning + 4 andra lägen
Reglerbar volym
Uttag för 1 extern kontakt + 1 leksak
2 min inspelningstid
Aktiveringsyta 125 mm
Drivs med 1 st 9V-batteri
Fungerar med SimplyWorks trådlösa
kontakter
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BIG & LITTLE

Olika samtalsapparater

127mm / 64 mm aktiveringsyta

BIGmack & LITTLEmack
Instegsmodeller som passar om du endast har behov av att spela in ett
meddelande. Total inspelningstid 2 minuter.
BIG Step-by-Step & LITTLE Step-by-Step
Används när du behöver spela in ett eller flera meddelanden i sekvens. Du kan
spela in ett obegränsat antal meddelanden i sekvens med en sammanlagd
inspelningstid på 2 minuter.
BIG Step-by-Step med nivåer & LITTLE Step-by-Step med nivåer
Används när du behöver spela in ett eller flera meddelanden i sekvens. Du har
dessutom tre olika nivåer att lagra dina inspelade meddelanden på, vilket gör
att du kan spara favoriter. Kanske en förälders röst när denne inte är närvarande?
Total inspelningstid 4 minuter.

Samtalsapparat med en tryckyta
Reglerbar volym
Uttag för 1 extern kontakt
Uttag för 1 leksak
2-4 min inspelningstid
Aktiveringskraft 85 g resp. 142 g
Vikt (inkl batteri) 241 g resp. 439 g
Drivs med 1 st 9V-batteri
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iTalk2 med nivåer

Perfekt för att välja mellan
två alternativ, dra skämt och
kommentera händelser!

Spela in 2 meddelanden
4 min inspelningstid
3 nivåer
2 x 64 mm aktiveringsyta
Reglerbar volym
Uttag för 2 extern kontakter
Uttag för 2 leksaker
Aktiveringskraft 142 g
Vikt (inkl batteri) 354 g
Drivs med 1 st 9V-batterier
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SuperTalker

Kan växa
tillsammans
med brukaren!

SuperTalker är en samtalsapparat som användaren kan växa med, från ett enkelt
meddelande till två, fyra eller åtta meddelanden att välja emellan.
Detta ger en stor flexibilitet att anpassa samtalsapparaten till användarens behov
och förmåga, utan att du behöver byta till en ny enhet. Detta är viktigt för många
användare som kan uppleva det som stressande att lära sig ett nytt hjälpmedel.
Med SuperTalker kan hjälpmedlet utvecklas tillsammans med användaren!

Spela in på 1, 2, 4 eller 8 nivåer
Spela in upp till 64 meddelanden
16 min inspelningstid
4 överlägg/raster ingår
Reglerbar volym
Uttag för 9 extern kontakter
Uttag för 2 leksaker
Aktiveringskraft 227 g
Vikt (inkl batteri) 907 g
Drivs med 4 st AA-batterier
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GoTalk

Olika samtalsapparater

GoTalk är en serie tåliga och lättanvända samtalsapparater som kan ge röst till
personer som av olika skäl inte kan kommunicera självständigt utan assistans.
GoTalk finns i flera olika storlekar, med olika antal bildrutor. Alla modeller har
nivålagring vilket gör att man kan ha flera lager av meddelanden inspelade
samtidigt. Genom att växla mellan olika bildkartor och nivåer kan man använda fler meddelanden än vad det finns rutor. De större modellerna har även
”plus”-rutor som alltid spelar upp samma meddelande oavsett vilken nivå man
befinner sig på - perfekt för fraser man vill säga ofta som t.ex. ”Ja” och ”Nej”!
En GoTalk används med fördel som instegsmodell för att öva upp användarens
kommunikativa förmåga. Vissa användare kan sedan successivt gå vidare till
mer avancerade och dynamiska samtalsapparater.

Väldigt tåliga och hållbara
Flera nivåer för meddelanden
4-8 min inspelningstid
Inbyggt handtag
Reglerbar volym
Inbyggt raster/överlägg
Förvaringsfack för extra bildkartor
Snabb och enkel inspelning
Mycket låg batteriförbrukning
Lås för inspelningsläge och nivåbyte
Vikt (utan batteri) 198-652 g
Drivs med 2 st AA-batterier*
* Pocket = 3 st AAA
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QuickTalker

Olika samtalsapparater

QuickTalker är en serie lättanvända och portabla samtalsapparater som finns i
tre olika utföranden med 7, 12 respektive 23 samtalsrutor. De är speciellt framtagna för att fungera som instegsmodeller för användare som är i behov av att
öva upp sin kommunikativa förmåga.
Alla modellerna har nivålagring, vilket gör att man kan spela in och lagra flera
meddelanden på olika nivåer och växla mellan olika bildkartor beroende för att
kunna anpassa bild och tal till olika situationer.
Den översta raden av rutor spelar alltid upp samma meddelande oavsett vilken
nivå man befinner sig på - perfekt för fraser man ofta får användning av, som
t.ex. ”Ja”, ”Nej”, ”Jag förstår inte” etc.
Alla modellerna har ett stort bärhandtag och kan
även användas tillsammans med bärrem (finns som
tillbehör).

Tåliga höljen för daglig användning
Spara meddelanden i flera nivåer
6/12/20 min inspelningstid
Inbyggt handtag
Reglerbar volym
Inbyggt raster/överlägg
Förvaringsfack för extra bildkartor
Snabb och enkel inspelning
Mycket låg batteriförbrukning
Vikt (med batteri) 748 g
Drivs med 4 st AA-batterier
Bärrem finns som tillbehör

Produkter i detta häfte

Artikelnummer

SmoothTalker röd samtalsapparat

151410

BIGmack samtalsapparat

130471

BIG Step-by-Step samtalsapparat

130472

BIG Step-by-Step samtalsapparat med nivåer

130189

LITTLEmack samtalsapparat

130474

LITTLE Step-by-Step samtalsapparat

130473

LITTLE Step-by-Step samtalsapparat med nivåer

130483

iTalk 2 samtalsapparat med nivåer

143541

SuperTalker samtalsapparat

190020

GoTalk pocket samtalsapparat

130654

GoTalk 4+ samtalsapparat

130001

GoTalk 9+ samtalsapparat

130002

QuickTalker 7

144819

QuickTalker 12

144820

QuickTalker 23

144821

Tillbehör
Bärrem universal för samtalsapparater

Artikelnummer
131084

Extra lock rött till AbleNet 64mm / 127mm

148383 / 148387

Extra lock grönt till AbleNet 64mm / 127mm

148386 / 148390

Extra lock blått till AbleNet 64mm / 127mm

148385 / 148389

Extra lock gult till AbleNet 64mm / 127mm

148384 / 148388

Transparent lock till AbleNet 64mm / 127mm

140118 / 140123

Frågor inför en utprovning/förskrivning?
Kontakta oss för vägledning!

Mikael Backlund
E-post: mikael@funktionsverket.se
Telefon: 031-75 77 950

www.funktionsverket.se
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