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På baksidan av GoTalk One finns en guldfärgad knapp. Dra knappen åt vänster till Rec. Tryck och 
håll inne den stora guldknappen på framsidan av enheten under tiden du läser in ditt meddelan-
de. När du är klar släpper du knappen. Dra knappen på baksidan åt höger till Play.

Spela in meddelande

Tryck på den stora knappen på framsidan av din GoTalk One. Meddelandet spelas upp. Du kan 
när som helst avbryta uppspelningen genom att trycka på knappen igen under tiden som medde-
landet spelas upp. 

Spela upp meddelande

GoTalk One är en liten samtalsapparat som går att ta 
med sig överallt. Den har en stor bildficka som gör 
att du kan få visuellt stöd till ditt meddelande.

GoTalk One kan spela in ett meddelande på 10 
sekunder som spelas upp med en förgylld playknapp.

Introduktion

Överst på kortsidans kant finns ett litet lock som du först drar ut. Sätt i ett symbolkort i storlek 48 
x 83 mm, som hör ihop med det som ska sägas. 

Sätt i ditt symbolkort

Du kan enkelt byta meddelande genom att helt enkelt spela in ett nytt meddelande. 
Följ instruktionerna för att spela in meddelande ovan.

Spela in nytt meddelande
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Ställ in den guldfärgade knappen på baksidan på Rec. Tryck därefter kort på den stora knappen 
på framsidan. Meddelandet är nu borttaget.

Radera meddelande

Om ljudet börjar knastra vid uppspelningen behöver du byta batterier i din GoTalk One. 

Byt batterierna så här:

1. Öppna batteriluckan på baksidan av enheten genom att skruva upp luckan med en liten stjärn- 
skruvmejsel.  

2. Ta bort de gamla batterierna och byt mot två nya AG13/LR44-batterier. Se till att de positiva 
sidorna placeras riktade uppåt. Byt alltid båda batterierna samtidigt. 

3. Skruva tillbaka batteriluckan. 

Lämna de gamla batterierna till återvinning. Släng aldrig batterier i soporna!

Dags att byta batterier?

GoTalk One sorteras som elavfall och lämnas in till återvinningsstation. Gamla batterier lämnas in 
till batteriinsamling. Elda aldrig upp batterier!

Du kan också skicka in din gamla GoTalk One till oss på Funktionsverket så ser vi till att den åter-
vinns på korrekt sätt.
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