Underhåll och justeringar.
4Talk4 innehåller inga komponenter som kan justeras, bytas eller
repareras av oauktoriserade.
4Talk4 är batteridriven och batterierna måste bytas ibland. Om
någon annan reparation blir nödvändig skall alltid RehabCenter AB
kontaktas innan andra åtgärder vidtas.
Enheten är CE märkt men CE märkningen kan bli
ogiltig bland annat om:
•
•
•
•
•

Oauktoriserad reparation eller modifiering utförs.
Andra batterier än de rekommenderade används.
Användning utanför hem, skola, kontor eller lätt industrimiljö.
Användning i miljöer med hög elektromagnetisk strålning.
Användning i någon land, sjö eller luftfarkost eller direkt medicinsk
tillämpning.
• Användning av skadad enhet.
• Enheten får aldrig anslutas till 220v.
Enheten kan skadas av t.ex :
Åsknedslag - Felaktig el.anslutning - Elektrostatisk urladdning (ESD)
Vatten eller andra vätskor - Rengöring med lösningsmedel
Användning under 0° eller över 55° eller lagring i över 55° Celsius
Mekanisk åverkan, tappa eller kasta enheten.
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4Talk4 - Installation
4Talk4 är utformad för att användas t.ex i ett klassrum, placerad på ett bord.
Enheten kan fästas med M4-skruvar i de gängade hålen på undersidan.

Installation av batterier
4 st 1,5v batterier av typ C skall användas. Ta bort skruvarna som håller
batteriluckan på undersidan av apparaten. Sätt i batterierna efter att noga
kontrollerat hur de skall vändas, med + polen åt det håll som visas på locket.
Sätt tillbaka locket och dra fast skruvarna. (Använd ej Litium batterier.)

Handhavande
1. På - av: Tryck en gång på On/Off knappen för att sätta på och en gång till för
att stänga av. För att spara batteri stängs 4Talk4 automatiskt av efter 30 min
om den ej används. Omstart görs med ett tryck på on/off.
2. Öka volymen: Tryck ner volume+ knappen och håll kvar. 4Talk4 säger
”volume up”, släpp knappen när volymen är lagom.

Inspelning
Håll in knappen ”Record” på baksidan av 4Talk4 och tryck samtidigt in den
stora färgade knapp där inspelning skall ske. 4Talk4 säger ”record now” och
en fras kan spelas in. Tala på högst ca 0,5 m avstånd från mikrofonen, tänk
på att undvika bakgrundsbuller. Släpp ”Record” knappen när frasen är inläst.
Fyra meddelanden kan spelas in varje nivå, ett för varje knapp.
Upp till fyra nivåer kan användas.

Uppspelning
För att spela upp ett inspelat meddelande behöver brukaren endast trycka
på den aktuella stora färgade knappen. Det behövs bara ett kort tryck.

Mikrofon

Färgade uppspelningsknappar

3. Minska volymen: Tryck ner volume- knappen och håll kvar. 4Talk4 säger
”volume down”, släpp knappen när volymen är lagom.
4. Toy on/off: Batteridrivna leksaker kan användas tillsammans med 4Talk4.
Leksaken ansluts via en batterikabel med 3,5 mm kontakt. Kabel ingår ej.
Kabel för batteridriven leksak kan beställas från RehabCenter AB.
Kabeln ansluts till ett av uttagen ”Toys” på baksidan av 4Talk4.
Knappen Toy on/off skjuts till vänster eller höger för att koppla in eller ur
möjligheten att styra leksaker. När funktionen är aktiv, kommer en leksak att
fungera när den stora knappen (till vilken leksaken är ansluten) trycks ner.
Leksaken kommer att fungera så länge det inspelade ljudet varar. När leksak ej
används skall ”Toy on/off” vara i läge off för att spara batteri.

On/Off indikering On/Off Volume Toy On/Off
Nivåval Record knapp

Nivåer
4Talk4 kan lagra fraser på 4 nivåer. Val av nivå för in och uppspelning av
fraser görs med knappen Level. När knappen trycks in och hålls kvar säger
4Talk4 ”Level 1, Level 2 osv”. Släpp knappen när rätt nivå är inställd.
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