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Snabb Guide för Paletto Plus 

 

Kontrollpanel 
Kontrollpanelen med alla inställningar och ljudkortet sitter på baksidan av Paletto. Det förprogrammerade ljudkortet 
skall föras in på baksidan av Paletto. På bilden nedan ser du kontrollpanelens utseende. 
 
 

 
 
 

Text Förklaring 
Volume ▲ Knapp för att höja volymen. 

Volume ▼ Knapp för att sänka volymen. 

Mode ▲  Knapp för att välja ljudgrupp, nivå upp  

Mode ▼  Knapp för att välja ljudgrupp, nivå ner.  

Rec Knapp för att spela in via mikrofon eller via line in (dator, minidisc, stereo)  
Scan Knapp för att välja skanningalternativ. (vandrande eller manuell) 
MMC MMC: Här placeras ljudkortet. 
Mic Mikrofonuttag  
Line in Uttag för inspelning via telefon/surfplatta, dator, mp3-spelare eller stereo 
Line out Uttag för externa högtalare förstärkare  
Scan in Uttag för externa kontakter KOM I KAPP kontakt eller annan kontakt. 
IR in Paletto Plus: Uttag för extern IR mottagare  
IR out Används ej 
6V DC Uttag för nätadapter/ strömförsörjning 6V DC  
 

Ljudgrupperna 
Paletto har 8 förprogrammerade ljudgrupper (Ljudgrupp 1-8). Varje grupp har 8 ljud, ett ljud på varje knapp. Totalt 
64 förprogrammerade ljud. Dessa ljud kan inte bytas ut eller raderas. En detaljerad lista med alla förinspelade ljud 
finns i Paletto bruksanvisning som medföljer vid köp. 
 
Egna ljud spelas in på ljudgrupperna 9-16. 
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Du manövrerar mellan ljudgrupperna med ”Mode” knappen på kontrollpanelen.  
”Mode ▲” Flytta till en ljudgrupp upp 
”Mode ▼” Flytta till en ljudgrupp ner 
En röst talar om vilken ljudgrupp du befinner dig på. Ex. Ljudgrupp 1 människoljud  
Ljudgrupperna kan inte bytas ut eller raderas. Viktigt! Om Paletto används av flera personer som vill spara sina 
inspelade ljud så rekommenderar vi att ni köper till fler ljudkort. 

 

Att spela/ lyssna på inspelningarna 

Grundläggande beskrivning 

Alternativ 1: Tryck på de färgade knapparna på Palettos tangentbord.  
Alternativ 2: Koppla in en KomiKapp-kontakt eller annan typ av kontakt med 3,5 mm telepropp i ”Scan In”                        
                       uttaget på kontrollpanelen. 

Palettos färgade knappar 

När du trycker på en färgad knapp på Paletto lyser en röd liten lampa och du hör ett ljud. Du kan bara trycka på en 
knapp i taget och lyssna färdigt innan du kan trycka på nästa knapp.  
 
Volym 
Höj eller sänk volymen genom att trycka på volymknappen på Palettos kontrollpanel (på baksidan) 
“Volume ▲”  Höj volymen.     
”Volume ▼” Sänk volymen.   
En förinspelad röst talar om på vilken volymnivå du befinner dig 

Inspelning 

 
Ljudgrupperna 9 till 16 är till för inspelning. Uttag för mikrofon samt inspelning via extern ljudkälla med 3,5mm 
anslutning finns på Palettos baksida (Line in). Inspelningsbar tid 17- 20 minuter.  
 
Vid försök att spela in på de förprogrammerade ljudgrupperna 1-8 talar en röst om att detta inte går (error). 
 
För att spela in 
Välj en ljudgrupp (mellan 9-16)  
Tryck en gång på ”Rec” knappen på kontrollpanelen på baksidan. En röst säger, “spela in via mikrofon” en liten 
lampa lyser. Tryck på den av knapparna på Palettos tangentbord (där du vill spela in) och spela in. För att spela 
upp/lyssna av det du spelat in, tryck på samma knapp igen. Nu är det du spelat in lagrat på ljudkortet. 
 
För att forsätta spela in, tryck på rec och nästa knapp du vill spela in på osv. 
 
Obs! Håll inte mikrofonen för nära munnen. 
Du kan bara spela över det du spelat in genom att spela in på nytt. Du kan också ta bort allt du spelat in på en 
ljudgrupp (8 knappar) genom att trycka på “Scan” knappen i cirka 5 sec.  
 
Det går även att spela in från telefon eller surfplatta, använd medföljande 3,5mm anslutningskabel i uttaget ”Line 
in”. Välj önskad ljudgrupp/knapp på Paletto, tryck ”Rec” en gång och starta uppspelning på telefon/surfplatta. 
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Skanning  

Skanningfunktionen är till för dem som behöver en extern kontakt såsom KOMIKAPP kontakt eller annan typ 
av kontakt med 3,5 mm telepropp. För in kontaktens telepropp i ”Scan In” uttaget på kontrollpanelen. 
 

Paletto har 2 skanning inställningar. Du aktiverar dessa genom att trycka på “Scan” knappen bak på 
kontrollpanelen. 
– Automatisk skanning: Tryck på knappen 1 gång. Ett rött ljus vandrar från knapp 1 till knapp 8.  
  Genom att trycka på den externa touchkontakten kan du sedan stanna och lyssna på det ljud som ligger på 
knappen du stannat vid, 
– Manuell skanning: Tryck på “Scan” knappen igen. För varje tryck på den externa kontakten vandrar du framåt 
mellan knapparna. En röd lampa visar vilken knapp du befinner dig på. När du stannar, kommer ljudet att spelas 
upp. 
  
Tryck på “Scan” knappen på baksidan igen och du är tillbaka på ”standard” nivån, nu fungerar knapparna som 
tidigare, utan någon extern kontakt.  

 

IR funktion 

Paletto Plus ha en IR funktion och ett IR-öga, vilket gör att den kan ”kommunicera med” Paletto familjen, dvs. 
bollhav och Paletto väggtavla. 
Rikta palettons IR-öga mot den familjemedlem du vill kommunicera med. 
 
 
 
 
* Mer teknisk information hittar du i Palettos fullständiga bruksanvisning som medföljer när du köper en Paletto. Du 
hittar den även på www.komikapp.se 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

                        
 

Produkten är CE märkt enligt 93/42/EEC och EN71 
 


