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Snabbstart för att komma igång 

Överlägg och idé,  www.ablenetinc.com 



1 Att ladda och starta 

På 

Laddning Lampa för batteristatus 

Koppla in den medföljande  laddaren  i  urtaget 

på sidan av Lingo och anslut laddaren till ett 

väggurtag.  Ladda tills lampan för batteristatus 

lyser GRÖN!  

 

Obs!  När Lingo laddas från urladdat läge (blinkande 

rött ljus) krävs  tre timmars laddning.  

 

Obs!   När Lingo behöver laddas blinkar lampan för 

batteristatus tre gånger.  

 



2 Att starta inspelningsläge 

Tryck och 

släpp 

Tryck ner och släpp inspelningsknappen.  

Inspelningslampan tänds.   

 

Obs!.  Lamporna för meddelandestatus kommer  att visa  

om platsen är tillgänglig eller inte.  Röd = redan inspelat 

meddelande,  Gul = ledig 



3 Att spela in enskilda meddelanden 

Tryck in, håll 

ner och tala 

Tryck in och håll nere knappen där meddelandet 

ska spelas in.  Börja tala efter pipet.  Släpp när 

meddelandet är färdigt.   Upprepa proceduren för 

övriga knappar.  (Upp till 25 sekunder för knapp 1-7) 

 

Obs!   Inspelningslampan blinkar rött under 

inspelningen men byter till gult när endast 10 

sekunder återstår.   

 



4 
Att spela in en meddelandesekvens 

Upp-

repa 

Upprepa instruktionerna från Steg 3 på anvisad  

knapp för att spela in en meddelandesekvens.  

(Upp till 60 sekunder under denna knapp) 

 

Obs!   Inspelningslampan blinkar rött under 

inspelningen men byter till gult när endast 10 

sekunder återstår.  



5 Att gå ur inspelningsläge 

Tryck ner och släpp inspelningsknappen för att gå 

ur inspelningsläge. Nu är Lingo färdig för att 

användas.  

 

Obs!   Upprepa instruktionerna från steg 2,  3 och 5 

med raderaknappen för att ta bort meddelanden från 

knappar.   



Att lägga till och ta bort meddelanden i en 

sekvens 

Med knappen för meddelandesekvenser är 

det möjligt att spela upp en sekvens av 

meddelanden i samma ordning som de 

spelats in. För att ändra på något av de 

enskilda meddelandena som ingår i 

sekvensen,  följ nedanstående 

instruktioner.  

 

Att lägga till ett meddelande i en 

sekvens: 

1. Tryck ned       tills meddelandet efter 

vilket ett nytt skall läggas till har spelats 

2. Tryck ned        två gånger för att komma 

till tilläggsläge (Inspelnings- och 

meddelandelamporna tänds) 

3. Tryck ned och håll in        under det att 

du talar.  Släpp när meddelandet är 

klart.  (Lingo kommer att ge ifrån sig ett 

pip och lamporna aktiveras under 

inspelningen) 

4. Lingo lämnar tilläggsläget när 

inspelningen är klar 

  



Att lägga till och ta bort meddelanden i en 

sekvens 

Med knappen för meddelandesekvenser är 

det möjligt att spela upp en sekvens av 

meddelanden i ordning. För att ändra på 

något av de enskilda meddelandena som 

ingår i sekvensen,  följ nedanstående 

instruktioner.  

 

Att ta bort ett meddelande i en sekvens: 

1. Tryck ned       tills meddelandet som du 

vill radera har spelats 

2. Tryck ned        två gånger för att komma 

till raderingsläge (Radera- och 

meddelandelamporna tänds) 

3. Tryck ned och släpp       . (Lingo 

kommer att ge ifrån sig ett pip och 

lamporna aktiveras när meddelandet 

raderas) 

4. Lingo lämnar raderingsläget när 

meddelandet tagits bort 

  



Tillbehör och avancerad användning 

Låsa kontrollpanelen 

För att låsa eller låsa upp kontrollpanelen, 

tryck ned inspelningsknappen och 

knappen för ökad volym samtidigt. När 

panelen är låst fungerar inte kontrollerna.  

 

Lampor på kontrollpanelen visar dess  

status: RÖD= låst, GUL= olåst 

 

Radera allt 

För att tömma apparaten på samtliga 

meddelanden trycker du ner 

raderaknappen och håller den intryckt i 10 

sekunder. 

  

Byta skyddsraster 

För att ta bort det skyddande rastret, skjut  

rastret mot högtalaren tills det lossnar. Det 

går  

att byta till andra raster med 2, 4 eller 8 

rutor. 

 

Sätta fast bältes-clips 

Fäst kardborr-änden av det medföljande 

bandet  

vid monteringspunkterna på baksidan av 

”Lingo” . 

Skjut bältes-clipset på plats på 

plastknoppen. Tryck tills 

det klickar på plats. (För att ta loss, tryck 

på den räfflade klämman högst uppe på 

bältes-clipset. 

Tryck och släpp för att 

låsa/låsa upp 



Produktskiss och garantier 
Ovansida Undersida 

Högtalare 

Monterings-

punkt 

Knappar för 

meddelanden 

Lampa för 

meddelande-

status 

Knapp för medd. 

sekvens 

Volym 

Kontrollucka 

Volym 

Röd lampa vid min/maxvolym 

Radera Inspelning 

Kontrollpanel 

Mikrofon 

Hörlurar 

Laddare och lampa för 

energistatus 

Blinkande – låg 

Röd – laddar 

Grön - fulladdad 

Dataport 

AV/PÅ 

Monteringspunkt 



Lingo kan rengöras med en mjuk trasa som fuktats lätt i vatten eller ett milt 

rengöringsmedel. Lingo bör ej tas isär för rengöring. 

 

Lingo kan återvinnas som  elektronikavfall eller enligt lokala föreskrifter för 

liknande produkter. 

 

Lingo har två års garanti om inte annat avtalats.  

 

För vidare information om teknik, garantier eller övrig information, kontakta 

RehabCenter AB,   

Enhagsvägen 18 

187 40 TÄBY 

 

www.rehabcenter.se  

info@rehabcenter.se 

  

08 – 768 25 00 

mailto:info@rehabcenter.se

