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AbleNet är sedan många år en ledande tillverkare av enkla samtalsapparater.
BIGmack®, LITTLEmack™, BIG Step-by-Step™ och LITTLE Step-by-Step™ 
är välkända produkter som används av många tusentals personer runt hela världen. 
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Artikelnummer
8026-11 QuickTalker™ 7
8026-12 QuickTalker™ 12
8026-13 QuickTalker™ 23

Enkla samtalsapparater med sju eller fler tryckytor

QuickTalker™ i korthet
QuickTalker är en serie av lättanvända samtalsapparater. Lätta att bära med det 
inbyggda handtaget. Har 3 nivåoberoende rutor för viktiga, ofta använda fraser 
som skall vara lätta att snabbt nå. Övriga rutor kan lagra fraser i 5 nivåer.

• Finns i varianter med 7, 12 eller 23 tryckytor
• Tre nivåoberoende knappar för fasta meddelanden.
• 6 - 12 - 20 minuter tal kan spelas in beroende på modell.
• Tryckytor för fasta fraser 55x30 mm.
• Tryckytor QT7 85 x 65 mm, QT12 55 x 42 mm, QT23 30 x 30 mm.
• Aktiveringstryck 56/85g.
• 4 st AA batterier.
• Vikt 0.8 kg.

QuickTalker™ (7, 12, 23)



iTalk2™, TalkTrac,  Lingo™,  
SuperTalker™

Artikelnummer
8024-11 Lingo™ (Utgående)
8025-11 iTalk2™ (Utan nivåer är utgående)
8025-12 iTalk2™ med nivåer
8025-13 iTalk 4™
8027-12 SuperTalker FT™

Talking Brix™, BIGmack® - LITTLEmack™
BIG Step-by-Step™ - LITTLE Step-by-Step™

Gemensamt för alla BIG och LITTLE
• Snaplock samt lock i fyra olika färger ingår
• Drivs med 9-volts batteri
• Ingång för alternativ manöverkontakt
• Utgång för aktivering av elektrisk leksak/apparat.

Gemensamt för alla BIG
• 127 mm tryckyta och 141g aktiveringskraft.
• Vikt 438g.

Gemensamt för alla LITTLE
• 63 mm tryckyta och 56 - 85 g aktiveringskraft.
• Vikt 240g.

BIGmack® och LITTLEmack®

• Ett meddelande med 2 minuter tal kan spelas in.

BIG och LITTLE Step-by-Step™ nivåer
• Fritt antal fraser inom 4 minuter tal kan  spelas in. 

Fraserna kan lagras på tre olika nivåer. Varje nivå kan 
spelas in och ändras utan att övriga nivåer påverkas.

BIG och LITTLE Step-by-Step™nivåer och val
• Val innebär att det går att välja vilken fras som skall 

läsas upp. Tryck t.ex. tre ggr. för att säga fras tre.

Artikelnummer
8030-05  Talking Brix™ 8030-06  Talking Brix™ 2
8030-10  LITTLEmack 8031-10  BIGmack
8030-30  LITTLE Step-by-Step, nivåer 8031-30  BIG Step-by-Step, nivåer
8030-40  LITTLE Step-by-Step, nivåer och val 8031-40  BIG Step-by-Step, nivåer och val

Enkla samtalsapparater med en tryckyta
Talking Brix och Talking Brix 2™
Enkel samtalsapparat för ett 10 sek. meddelande. Talking 
Brix levereras i trepack i tre olika färger som kan kopplas 
ihop för att t.ex. ge möjlighet att göra viljemässiga val.
Talking Brix 2 har bättre ljud, längre batteritid, inspenings-
lås och möjlighet till samtidig laddning av fler enheter.

• Vikt 42 g, 45 mm tryckyta och 56g aktiveringskraft.
• Genomskinligt Snaplock ingår.
• Laddningsbara, laddare ingår.

BIG Step-by-Step™ med nivåer

LITTLE Step-by-Step™ med nivåer

Enkla samtalsapparater med två eller fler tryckytor
iTalk2™ i korthet
iTalk2™ fungerar som två LITTLEmack. Används t.ex
för att ge alternativa svar eller göra viljemässiga val.

• Två meddelandeknappar med 63 mm diameter.
• Finns med en eller två nivåer.
• 2 minuter tal kan spelas in, 4 minuter med nivåer.
• Tryckyta 63 mm och aktiveringstryck 56/85g.
• 9v batteri.
• Vikt 350 gram.

SuperTalker FT i korthet
Mångsidig och anpassningsbar apparat. Levereras med 
raster för 1-2-4-8 rutor. Har åtta kontaktingångar samt 
två utgångar för aktivering av leksaker/apparater. 
SuperTalker FT har extremt lättryckta touchknappar

• Raster med 1-2-4-8 meddelanderutor ingår.
• Fraser kan lagras i åtta nivåer.
• 16 minuter tal kan spelas in.
• Styrs med direktval eller ”step-by-step” funktion.
• Tryckyta från 44 till 197 mm.
• 4 st AA-batterier.
• Vikt 905 gram.

Lingo™ i korthet
Lingo är liten, diskret och lätt att bära i fickan eller 
med ett bältesclips. Passar även som minnesstöd.

• 7 rutor för en fras med 25 sek taltid/ruta.
• 1 ruta har ”step-by-step” funktion och kan ha 

obegränsat antal fraser inom 60 sek. taltid.
• Tryckyta 15 mm och aktiveringstryck 141 - 283 g.
• Laddningsbart batteri, laddare ingår.
• Vikt 127 gram.

BIGmack® iTalk4™  med nivåer i korthet
iTalk4™ fungerar som fyra LITTLEmack. Används
t.ex för att ge tillgång till fyra meddelanden.

• Fyra meddelandeknappar med 63 mm diameter.
• Meddelanden kan lagras på tre nivåer.
• 6 min. tal kan fördelas på tre nivåer och 12 fraser.
• Fyra knappar om 63 mm eller externa knappar.
• 4 st AA batterier.
• Vikt 658 gram.


