
Fördelar med Step-by-Step 
Step-by-Step är konstruerad och tillverkad med erfarenheter från t.ex
JellyBean och BIG kontakterna. Detta innebär att Step-by-Step är :

Känslig
Den färgglada överdelen är lika lättryckt över hela sin yta. Ett tryck 
spelar upp ett meddelande. För att höra nästa, bara tryck igen. 
Kontinuerligt tryck startar ej en repetition.

Användarvänlig
Attraktiva färger och runda, mjuka greppvänliga former gör  Step-by-
Step omtyckt.

Tyst eller högljudd
Volymen kan justeras till lämplig nivå. 

Flexibel
Valfri manöverkontakt med 3,5mm´s telepropp kan anslutas för 
aktivering.

Hållbar
Det splitterfria plasthöljet är enkelt att hålla rent och tål hårda tryck.

Ett redskap för förstärkt orsak/verkan träning
Step-by-Step kan aktivera en leksak eller annan el.apparat samtidigt som 
ett inspelat meddelande återges.

Kontakta gärna RehabCenter AB 
för ytterligare information

Tel. 08 - 768 25 00
Fax. 08 - 792 49 49
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Step-by-Step Communicator75

Denna bruksanvisning presenterar Step-by-Step Communicator och ger 
råd om användning och skötsel för bästa funktion. Läs bruksanvisningen 
noga och spar den för framtida behov. 
Vi är glada för alla synpunkter och förslag till förbättringar av denna och 
andra bruksanvisningar, produkter eller tjänster.

Batteri installation och byte.

1. Tag bort bottenplattan (om den är monterad) genom att försiktigt 
trycka ner snäpplåset, drag sedan bottenplattan bakåt.

2. Tag bort batteriluckan och sätt i ett 9-volt batteri. Anslut batteri-
kontakten med plus (+) och minus (-) polerna rätt vända enligt 
markering på batteriet.

3. Sätt tillbaka batteriluckan och ev.bottenplatta.

Användning av Step-by-Step

Step-by-Step kan t.ex användas för att:

•  Kontrollera närvaro (”Är Sven här?”, ”Är Karin här?”, ”Är ...?”).

•  Säga fraser i en teaterpjäs.

•  Göra en intervju, en fråga i taget.

•  Följa instruktioner i en sekvens för att utföra ett arbete.

•  Följa ett recept steg för steg.

•  Beställa mat (”Jag vill ha en hamburgare”, ”Jag vill ha kaffe med mjölk”).

•  Hälsa på folk på olika sätt (”Hej”, ”God dag”, ”Hallå”, ”Tjenare”).

•  Säga ett ord eller fraser i en sång eller lek.

•  Berätta historier.

•  Kontaktbok med många olika meddelanden till skola eller föräldrar.

Step-by-Step kan även användas tillsammans med andra produkter från 
AbleNet.     

•  Med All-Turn-It spinner för att både snurra på pilen och ge talade
instruktioner i ett spel.

•  Med Diaprojektor adapter för att både mata fram nästa bild och 
samtidigt berätta om bilden. (Fungerar tillsammans med Kodak Carousel
diaprojektor).

•  Med batterikabel för att aktivera en batteridriven sak och säga något.

•  Med en PowerLink för att aktivera en 220v el.ansluten apparat och 
samtidigt säga något. (”Var beredd jag startar vispen.”, ” Akta er för 
fläkten.”, ”Nu startar jag tåget.”)

Att ofta ändra / byta meddelanden ger användaren större möjligheter att 
använda sin Step-by-Step.
När så är möjligt bör talmeddelandet spelas in av någon med för 
användaren lämplig röst. T.ex barnröst för barn.



Skötsel
Step-by-Step kommer att fungera under lång tid med ett minimum av 
service.
Om en Step-by-Step inte skall användas på lång tid bör den förvaras utan 
batteri p.g.a viss risk för läckage från dåliga batterier.
Step-by-Step får endast rengöras med torr eller lätt fuktad trasa.
Step-by-Step får ej dränkas i vatten !

Kundservice, reparationer och returer.

Ring oss gärna vid frågor eller oklarheter och vi skall gärna försöka lösa
dessa via telefon.

Ring gärna och berätta om eventuella problem innan apparaten returneras 
för service. Om apparaten skickas till oss, glöm ej att bifoga följande för 
snabb service :

•  Kopia på faktura. ( Vid eventuella garantianspråk)

•  Namn på kontaktperson.

•  Organisation - Institution - Hemadress.

•  Telefonnummer.

•  Leverans och fakturaadress.

•  Ett kort brev angående orsak till returen.

Om garanti gäller kommer apparaten att repareras eller ersättas utan 
någon kostnad.
Garanti
Step-by-Step har ett års garanti mot fabrikationsfel.

Spela in meddelanden.

Step-by-Step har 75 sek. inspelningstid som kan användas för upp till ca. 
45 fraser. OBS ! Alla fraser måste spelas in på en gång. Det går inte att 
ändra eller lägga till enstaka fraser senare utan att radera redan inspelat tal.
Då alla fraser måste spelas in rätt på en gång rekommenderar vi att fraserna
först antecknas på papper och sedan läses in i Step-by-Step.

1. Sätt på Step-by-Step genom att vrida på volymkontrollen.
2. Tryck på Repeat/Rec knappen två ggr (inom en sekund) och släpp den.
3. Tryck ner och håll kvar den färgade överdelen på Step-by-Step och tala 
in ett meddelande. Håll den ca 20 cm från dig med högtalaren mot dig.
4. Släpp upp överdelen.
5. Tryck ner och håll kvar överdelen och tala in nästa meddelande.
6. Släpp upp överdelen.
7. Repetera steg 5 och 6 till alla meddelanden är inspelade.
8. Tryck på Repeat/Rec knappen en gång för att avsluta inspelningen.

Spela upp meddelanden.

1. Tryck ner överdelen på Step-by-Step så spelas ett meddelande upp.
2. Meddelanden spelas upp ett/tryck i samma ordning som de spelades in.
3. När det det sista meddelandet spelats upp börjar Step-by-Step om med

det första meddelandet igen.

Repetera ett meddelande.

”Repeat” funktionen gör det möjligt att låsa Step-by-Step på en fras som 
sedan kan repeteras ett obegränsat antal ggr.
1. Spela upp alla fraser till den frasen som skall repeteras är uppspelad.
2. Tryck på Repeat/Rec knappen en gång.
3. Varje gång Step-by-Step aktiveras kommer den frasen nu att repeteras.
4. Tryck på Repeat/Rec knappen en gång för att avsluta repetitionen och

fortsätta spela upp resten av fraserna.

”Repeat” funktionen kan även vara användbar om Du önskar förbereda och 
lagra fraser för olika användare eller för senare användning.



Kontakt för anslutning av batterileksaker och apparater.
Till kontakten märkt Toy/Appl. kan en batteridriven leksak anslutas med 
kabel för batteridriven leksak (kabel kan fås från RehabCenter). Ansluten 
på detta sätt kommer leksaken att vara aktiverad 1/2 sekund i slutet av 
meddelandet. För att förlänga aktiveringstiden måste leksaken kopplas 
via en Switch Latch and Timer till Toy/Appl. kontakten.

Anslutning av 220v el. utrustningar för kontroll via styrbox
En 220v el.apparat måste alltid anslutas via godkänd styrbox. Använd 
t.ex PowerLink 2 som är en provad och godkänd styrbox. Koppla Power 
Link 2 till Toy/Appl. kontakten. Ställ in PowerLink 2 på timer eller till/ 
från funktion.

Att spela in ljud och aktivera kontakten Toy/Appl. 
1. Sätt på Step-by-Step genom att vrida på volymkontrollen.
2. Tryck på knapp Repeat/Rec två ggr (inom en sekund) och släpp den.
3. Tryck ner och håll kvar den färgade överdelen på Step-by-Step och 

tala in en fras. Håll den ca 20 cm från dig med 
högtalaren mot dig.
4. Efter inläsning av frasen som skall starta en aktivitet och utan att 

släppa överdelen, tryck in och släpp Repeat/Rec 
knappen en gång.

Släpp sedan upp överdelen.
5. Repetera steg 3 och 4 för alla meddelanden du vill kombinera med en 

aktivitet. Om du vill spela in ett meddelande utan att aktivera 
kontakten Toy/Appl. låter du helt enkelt bli att trycka på knappen 

Repeat/Rec.
6. När alla fraser är inspelade tryck på Repeat/Rec knappen en gång för 

att avsluta inspelningen.
On/Off 
On/Off kontrollen är samtidigt volymkontroll. Step-by-Step bör stängas 
av helt när den inte används. Det görs genom att  kontrollen vrids till det 
klickar till i off läge. Detta förhindrar dels att Step-by-Step talar p.g.a ett  
tryck av misstag och dels minskar strömförbrukningen.

Yttre manöverkontakter
Alla manöverkontakter med 3,5 mm plugg kan användas för att aktivera 
Step-by-Step. Koppla in manöverkontakten i kontakten märkt ”switch”. 
Step-by-Step fungerar som vanligt även med extra manöverdon anslutet. 

Montagemöjligheter
Step-by-Step kan med hjälp av den löstagbara bottenplattan monteras på 
många sätt. Den kan t.ex hängas på väggen med hjälp av nyckelhålen. Det 
finns även tre hål som passar till fästplattan (liten triangel) som medföljer 
Slimarmen från RehabCenter AB. Slimarmen och är Universalarmen är båda 
mkt flexibla och stadiga och kan fästas på ett bord eller rör. 

Felsökning

Om Step-by-Step inte fungerar. Gå först igenom följande punkter. Om felet 
kvarstår kontaktas RehabCenter AB. Tel 08 - 768 25 00.

Problem Lösning

Step-by-Step återger 1. Kontrollera att batteriet är i bra kondition och 
ej inspelat rätt inkopplat.    
meddelande 2. Spela in meddelandet på nytt.

3. Skruva upp volymkontrollen till max.
4. Om en yttre manöverkontakt är ansluten. 

Kontrollera att den sitter urtaget ” switch ”
5. Koppla ur den och prova Step-by-Step igen.

Bara en del av Meddelandet var längre än 75 sekunder. Spela 
meddelandet in ett kortare meddelande. Om ”recordknappen”
spelades in. släpps och trycks in igen avbryts inspelningen.

Dålig ljudkvalitet. Byt batteri.

Talet går långsammare. Byt batteri


