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1. Batteri og pa-knapp

Batterilokk
På/Av - knapp
Sett i 4 stk AA batterier som vist på bildet (batterilokk til venstre,
med pluss pekende som på tegningen)
På/Av - knappen finner du bak til høyre, om vist på tegningen.

2. Velg antall felter og niva

Justering av antall felter og nivå
Når du har plassert overlegget og fingerguiden med det antall felter
du vil ha:
Velg Nivå (Level) (1-8) og Felter (Grid) (1, 2, 4, 8)
Pass på at du velger riktig antall felter i forhold til finguerguiden og
overlegget.
Les mer om overlegg og fingerguide senere i veiledningen.

3. Ga til opptaksmodus

RECORD: Trykk og hold, så slipp
Trykk og hold RECORD knappen nede til RECORD lyset aktiveres.
Slipp knappen.

4. Ta opp en beskjed/melding
Trykk og hold mens
du snakker for opptak i feltet.

Trykk og hold inne det feltet du ønsker å ta opp på. Begynn å snakke
etter at du har hørt et pip. Slipp når du er ferdig.
Gjenta for flere beskjeder/meldinger.
RECORD lyset vil blinke mens du tar opp.
Snakk nærme mikrofonen for høy og tydelig lyd.

5. Avslutt opptaksmodus

Trykk og slipp RECORD knappen.
Trykk og slipp RECORD knappen for å avslutte opptaksmodus.
Enheten har 16 minutters opptak. Når det gjenstår 2 minutter, vil
RECORD lyset bli gult.

Fingerguider og overlegg

Fingerguider
Supertalker inneholder fingerguider for 1, 2, 4 og 8 felter. Skift fingerguide ved å trekke utløserknappen mot deg (nederst midt på fingerguiden), og løft opp fingerguiden.
Fingerguide oppbevaring
På baksiden av SuperTalker er det plass til de tre fingerguidene du ikke bruker, samt noen overlegg.
Overlegg og maler
Se www.normedia.no for oversikt over maler. Ta kontakt om du
mangler mal til et spesifikt program.

Avanserte funksjoner

Inngang for brytere
Utgang til bryter(direkte styring av felter) styrt utstyr

Bryterinngang for sekvens
Avspilling med eksterne brytere
Koble til en bryter med 3.5mm jackplugg i port 1-8 (tilsvarer feltene). Ta opp som tidligere, og avspill ved å trykke på bryterene.
Bryterene er lenket til lokasjon 1-8, venstre til høyre, avhengig av
hvilken fingerguide som er på.
Bruk av bryterstyrt utstyr
Koble til bryterstyrt utstyr i porten TOY/APPL. (3,5mm jack). Den tilkoblede enheten er aktiv i like lenge som den innspilte beskjeden.
Portene er lenket til de to første feltene (1 og 2)
Bryterinngang for sekvens
Denne porten gjør det mulig å spille av feltene i rekkefølge (1 til 8).
Antallet beskjeder avhenger av hvilken fingerguide som er valgt.

Tips
Opptak
Dersom det er inaktivitet i 20 sekunder under opptak, vil SuperTalker
gå ut av opptaksmodos.
Fjern alt innhold: Hold RECORD inne i 10 sekunder.
Avspilling
Dersom det er feil fingerguiden ikke passer med valgte antall felter, vil
det avspilles feil beskjeder.
Om du trykker på et felt som ikke inneholder noen beskjed, vil
RECORD lyset blinke gult.
Volum
For å låse volumet, se pilene på neste side for Volum lås. Trykk på feltene samtidig.
For monteringsløsninger, ta kontakt.

Garanti og feilsøking
Garanti
Ablenet tilbyr en begrenset to års garanti på SuperTalker. Mer detaljer
om garantien finnes på
www.ablenet.com.
For service kontakt NorMedia AS. www.normedia.no

Feilsøking
Om det ikke spilles av noen beskjeder: Sjekk batteriet.
Om du ikke får startet opptaksmodus: Sjekk bateriet.
Om bryterinngangene ikke fungerer, test bryteren på annet utstyr.
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