
Kundservice, reparationer och returer.

Ring gärna och berätta om eventuella problem innan TalkTrac returneras 
för service. Om TalkTrac 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 TalkTrac att repareras utan kostnad.

TalkTrac är inte vattensäker.

TalkTrac kan rengöras med en fuktad trasa.

Används inte TalkTrac på lång tid bör den ändå laddas regelbundet.

Garanti
TalkTrac™ har ett års garanti mot fabrikationsfel. Efter reparation 
är garantin 90 dagar.

Vid frågor eller problem kontakta:
RehabCenter AB
Enhagsvägen 18
187 40 TÄBY

Tel. 08 - 768 25 00   Fax 08 - 792 49 49

Användarvägledning

                        

TalkTrack™Plus 

Med nivåer

Bärbar kommunikator



Introduktion
TalkTrac™ Plus med nivåer är en bärbar kommunikator med fyra talknappar och två 
nivåer. Sammanlagt åtta fraser om totalt 65 sek.
Den har ett justerbart armband och är utrustad med laddningsbara batterier.
Två färdiga överlägg ingår. Överläggsmallar som passar TalkTrac finns att ladda ner 
från www.ablenetinc inc.com/support. Mallarna kräver att du har programmet 
BoardMaker. Kontakta RehabCenter AB för vidare information.

Att komma igång
Spela in ett meddelande:
1. Tryck in och släpp inspelningsknappen. Den röda lampan tänds.
2. Tryck ner och håll kvar en av de fyra meddelandeknapparna.
Den röda inspelningslampan kommer att blinka. 
Tala in ett meddelande och släpp knappen. 
3. Tryck in och släpp inspelningsknappen.

De tre översta meddelandena på nivå ett kan vara upp till 7 sekunder långa. 
Det nedersta meddelandet kan vara upp till 19 sekunder långt. 
På nivå två kan alla meddelanden vara upp till 7 sek.
För maximal volym skall du tänka på att tala högt och tydligt vid inspelningen.

Spela upp ett meddelande.
Välj nivå ett eller två och tryck på önskad meddelanderuta.

Att ändra volymen och meddelandenivå
TalkTrac Plus har två nivåer på volym resp fraser. Volymen ändras genom att de två 
blåmarkerade knapparna trycks ner samtidigt. Meddelandenivå ändras genom att de två 
grönmarkerade trycks ner samtidigt.

Laddning.
TalkTrac levereras med inbyggda laddningsbara batterier. Före användning skall 
TalkTrac laddas 24 timmar. Därefter rekomenderas att batterierna laddas 12 timmar 
varje dygn. TalkTrac kan inte överladdas.

OBS!
Den röda inspelningslampan börjar blinka när batteriet är dåligt laddat. 
Om batteriet inte laddas kommer de inspelade meddelandena ändå att sparas.

Armband.
Armbandet på TalkTrac kan bytas mot annat urarmband med mått mellan 
16 - 20 mm. Det gör det enkelt att anpassa TalkTrac till personliga önskemål. 
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