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Talande Fotoalbum
Tala in ett meddelande till varje bild, lyssna av genom en enkel knapptryckning.
Det talande fotoalbumet förstärker igenkänningsförmågan hos personer som har drabbats av en
nedsatt minnesfunktion.
Genom både bild och hörselintryck förstärks sinnes och känslointrycken

Säkerhetsinformation
Batterier får endast bytas av vuxna.
Endast batterier av samma typ ska användas.
Blanda inte nya och gamla batterier, byt alltid alla batterier samtidigt.
Blanda inte uppladdningsbara och icke-uppladdningsbara batterier.
Batterierna ska läggas i med rätt polaritet.
Se till att förbrukade batterier avyttras på rätt sätt.
Låt aldrig batterierna komma i kontakt med vätskor.
Alla batterier ska tas bort från produkten under långa perioder av lagring.

Att spela in och spela upp ett meddelande
Du kan spela in ett röstmeddelande på var och en av de 20 sidorna. Varje kombination av
meddelandelängder kan spelas in över 20 sidor med en total inspelningstid på cirka 48
timmar.
1. Skjut strömbrytaren till läget ON. Det gröna ljuset lyser för att bekräfta.
2. Tryck på RECORD-knappen en gång och den röda lampan börjar blinka för att indikera att
inspelningen är klar att starta.
3. Tryck på PLAY-knappen på en av sidorna en gång för att starta inspelningen på den sidan.
Den röda lampan ändras från att blinka till ett konstant ljus för att indikera att inspelningen
pågår. Tala tydligt i mikrofonen från ett avstånd på ca 10-15 cm.
4. Om du vill pausa inspelningen trycker du på PLAY-knappen en gång. Den röda lampan
blinkar för att indikera att inspelningen är pausad. För att fortsätta inspelningen, tryck på
PLAY-knappen igen. Du kan pausa och starta om inspelningen så många gånger du vill.
5. När du vill avsluta inspelningen, tryck på PLAY-knappen en gång för att pausa och tryck
sedan på RECORD-knappen en gång för att spara inspelningen i minnet.
6. Varje gång du trycker på PLAY-knappen börjar ditt meddelande att spela upp. Du kan
pausa uppspelningen när som helst genom att trycka på PLAY-knappen och sedan trycka på
den igen för att fortsätta uppspelning.
Notera: Meddelandet på varje sida kan spelas in så många gånger som du vill. Ett nytt
inspelat meddelande på samma sida kommer att ersätta den gamla. Om du trycker på
RECORD-knappen, kan du när som helst trycka på RECORD-knappen igen för att avbryta.

Skydda inspelningen
Det är möjligt att skydda dina inspelade meddelanden från oavsiktlig radering. Hitta den lilla
LOCK-omkopplaren dold inuti batterifacket och skjut den till vänster position. Detta kommer
att inaktivera inspelningsfunktionen. Du kan fortfarande spela upp meddelanden, men inte
spela in.

Hörlursuttag
Fotoalbumet har ett 3,5mm Phono-uttag. Antingen kan du ansluta hörlurar för personligt
lyssnande eller du kan ansluta albumet till en extern högtalare för att öka
uppspelningsvolymen.

Energisparläge
För att spara batteriet går albumet i "Auto-Sleep" -läge om det lämnas oanvänd i 15 minuter.
För att starta om, stäng strömmen AV och sedan PÅ.

Så här överför du ljudfiler till och från en dator
Dina röstinspelningar för varje sida lagras i internminnet.
Med den här funktionen kan du spara och överföra dina inspelningar till en dator med det
inbyggda Micro USB-uttaget. Vänligen läs och följ stegen noggrant.
1. Se till att strömbrytaren är i OFF-läge.
2. Du kan komma åt USB-uttaget genom att lossa skruven på USB-porten enligt
anvisningarna i bilden.
3. Använd den medföljande USB-kabeln för att ansluta albumet till en USB-port på din dator.
Första gången albumet är anslutet till en dator kan det installera drivrutinerna och det kan
också kräva att datorn startas om, beroende på operativsystem.
4. Datorn kommer att känna igen albumet som en USB-masslagringsenhet och den kommer
att visas som en "Flyttbar enhet" eller en enhet som heter TALK-ALBUM i filutforskaren.
5. Dina röstinspelningar sparas som High Definition WAV-formatfiler, (192kbps, 48k, 16-bit,
Mono). Varje sidinspelning är placerad i en separat undermapp. Inspelningen för Page 1
sparas som en fil med namnet rec001.WAV och finns i en mapp med namnet Page01.
Inspelningen för Page 2 sparas också som rec001.WAV och finns i en mapp med namnet
Page02 och så vidare upp till Page20.
6. Du kan dra och lägga mappar eller enskilda ljudfiler från albumet till datorns hårddisk.
7. Om du vill förinspela sidorna i ditt album med ljudfiler från din dator, ladda bara ljudfilerna
till albumets internminne genom att dra och lägga filer i respektive mapp. För att en fil ska
kunna spela på en viss sida måste du hitta filen i rätt mapp för varje sida. För att en fil ska
spela på sidan 1 måste du spara filen i mappen med namnet Page01. För att en fil ska kunna
spelas på sidan 2 måste du spara filen i mappen med namnet Page02 och så vidare. Varje sida
kommer då att spela upp dina ljudfiler på rätt sätt.
Notera:
Albumet spelar bara upp ljudfiler som sparas i antingen WAV- eller MP3-format. WMA, MOV
och MP4 stöds inte. Kom ihåg att du är begränsad till högst 48 timmar (dvs totalt 4 GB
minne), spridda över de 20 sidorna i albumet.

Särskild uppspelningsfunktion
Det är möjligt att spara och spela mer än en ljudfil för varje sida. Du kan till exempel göra en
röstinspelning på sidan 1 och sedan lägga till en extra MP3-fil i mappen Page01 inuti minnet.
När du trycker på PLAY-knappen spelas din röstinspelade WAV-fil först och sedan spelas de
extra MP3-ljudfilerna efter.

Innehåller smådelar. Ej lämplig för barn under tre år.

