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Översikt funktioner

QuickTalker drivs på 4 st AA-batterier.

Skruva upp batteriluckan på baksidan av din QuickTalker. Sätt i 4 st AA-batterier i enheten och 
skruva därefter fast batteriluckan igen.

Sätt på din QuickTalker genom att dra den lilla spaken ”On/Off” till On.

Slå på din QuickTalker

Lampa för
inspelning

Välj nivå

Lampor som
visar nivå

Volymknappar

Förvaringsfack
för symbolkartor

Handtag

Högtalare

Kärnmeddelanden

Meddelanden

Inspelningsknapp

On/Off Batterilucka



QuickTalker har fem nivåer. Tryck på den stora grå knappen på framsidan (Välj nivå) för att växla 
mellan nivå 1, 2, 3, 4 eller 5. Lamporna över siffrorna visar vilken nivå du befinner dig på.

Välj nivå

1. Aktivera Inspelningsläget

Tryck och håll inne den stora röda knappen på baksidan (Inspelningsknapp) tills den röda  
indikatorlampan för inspelning tänds. Inspelningslampan sitter på framsidan av enheten.

2. Spela in meddelanden

Tryck på valfri meddelanderuta. Efter pipet kan du börja tala in ditt meddelande. När du är klar 
trycker du på samma ruta en gång till för att spara inspelningen. Upprepa sedan samma procedur 
för varje ruta du vill spela in ett nytt meddelande på.

3. Avsluta inspelningsläget

Tryck och släpp den röda Inspelningsknappen på baksidan. Inspelningslampan slocknar. 
OBS! QuickTalker avslutar automatiskt Inspelningsläget efter 20 sekunders inaktivitet.

Spela in meddelanden

Tala ca 15-20 cm från mikrofonen 
för bästa ljudkvalitet!

Tryck på valfri meddelanderuta för att spela upp meddelandet.

Om det finns ett inspelat meddelande kommer lampan för inspelning att blinka gult.  
Om lampan blinkar rött finns det ingen sparad inspelning på rutan i den aktuella nivån.

Spela upp meddelande

Om du trycker på en annan ruta avbryts 
uppspelningen.
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Höj och sänk volymen
Tryck på de grå pilknapparna bredvid nivåknappen för att höja eller sänka volymen. 

Radera meddelanden

Radera ett specifikt meddelande
Gå in i Inspelningsläge, tryck kort på meddelanderutan. Avsluta inspelningen.

Radera alla meddelanden på samma nivå
Tryck och håll nere Inspelningsknappen i 10 sekunder för att rensa hela nivån. 
Notera att detta inte raderar Kärnmeddelanden eftersom de inte hör till en specifik nivå.

Radera alla inspelningar på enheten
Tryck och håll nere Inspelningsknappen i 30 sekeunder så raderas samtliga meddelanden. 
Detta raderar även Kärnmeddelanden och tömmer alla nivåer.

Kärnmeddelanden
De tre kärnmeddelandena kommer att vara samma oavsett nivå. 
Syftet med detta är att kunna lagra inspelningar som används ofta, t ex ”Ja” och ”Nej”.

Låsfunktion för att undvika oavsiktlig redigering

Det går att låsa QuickTalker så att Inspelningsknappen och Nivåknappen inaktiveras.

Tryck och håll nere Inspelningsknappen och Nivåknappen samtidigt under 5 sekunder. 
Alla lampor blinkar två gånger för att bekräfta att enheten är låst för ändringar.

Om du av misstag har råkat låsa enheten eller vill möjliggöra redigering igen upprepar 
du bara samma procedur en gång till.

Rengöring, garanti & säkerhet
Enheten rengörs bäst med en lätt fuktad trasa. Två års garanti gäller för defekter som  
kan härledas till fabrikationsfel. QuickTalker FT är certifierad som medicinteknisk produkt 
enligt MDR, Klass I. Tänk på att små barn kan sätta små delar i halsen.




