Bruksanvisning PennyTalks merkepenn

Dette ligger i esken:
Merkepenn PennyTalks
Strømforsyning (ikke ladefunksjon)
2 stk. AAA batterier
Ørebøyle
Snor for å henge merkepennen rundt halsen
Selvklebende, runde taktile etiketter (160 stk.)
Myke, selvklebende avlange etiketter for merking av tekstiler
(tåler maskinvask og tørketrommel, 72 stk.)
• Skjema for valg av språk. PennyTalkes er programmert til
norsk. Kan endres ved å berøre annet språk med Sensoren
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Funksjonenes plassering:
Legg pennen på bordet med den spisse enden mot deg og feltet med knapper
opp.
På toppen av pennen, lengst fra deg, er Høyttaleren.
Nedenfor, øverst i det nedsenkede feltet, er det en firkantet, grønn diode som
blinker når pennen er slått på.
Knappen nedenfor, merket med ett taktilt punkt, er På/ av-knappen
Nedenfor på/ av-knappen finner du en knapp med to taktile punkter. Denne
har to funksjoner. Den er både Talestyrke opp og Opptaksknapp. Den er merket
med et plusstegn.
Nederst i det nedsenkede feltet finner du knappen med tre taktile punkter.
Denne har også to funksjoner, Talestyrke ned og Opptaksknapp. Den er merket
med et minustegn.
Helt nederst på den spisse enden sitter Sensoren som leser etikettene.
Øverst på venstre side er en firkant med et hull i midten. Det er tilkoblingen til
den medfølgende strømforsyningen.
Øverst på høyre side er en firkant med et hull i midten. Det er tilkoblingen til
ørebøylen.
Batteridekslet sitter på pennens bakside. Det åpnes ved å plassere fingeren i
utsparingen omtrent midt på baksiden og trekke opp. Batterienes polarisering
er negativ-enden mot fjær.

Slå på/ slå av:
Sett i batteriene. Trykk og hold nede På/ av-knappen i 3 sekunder. Talestøtten
sier om pennen er på eller av. Hvis pennen ikke er i bruk, vil den slå seg
automatisk av etter 60 sekunder.
Å spille inn på en etikett:
1. Sett pennens Sensor (den spisse enden) mot etiketten til den sier «dette
er en ny etikett».
2. Trykk og hold inne enten Pluss-tasten eller Minus-tasten (de som er
merket med 2 eller 3 taktile punkter) inntil du hører «spill inn nå».
3. Fortsett å holde inne knappen mens du leser inn beskjeden.
4. Når opptaket er ferdig, slippes knappen.
5. Din innspilling er nå gjort og du får beskjeden «innspillingen er ferdig».
Volum:
Trykk på Pluss- eller Minusknappen for å øke eller senke lydstyrken.
Avspilling:
Hold Sensoren mot etiketten. Innspillingen vil nå bli opplest.
Slette en innspilling:
1. Berør etiketten med Sensoren.
2. Pennen starter avspillingen.
3. Trykk og hold inne både Pluss- og Minustasten til du får beskjeden
«slettet».
Kapasitet:
Standard minnekort som medfølger: ca. 2.700 innspillinger.
Største kompatible minnekort: ca. 90.000 innspillinger
Ring Adaptor Hjelpemidler hvis du trenger flere etiketter
Viktig!
Innspillingene på merkepennen lagres på et micro SD-kort. Dette sitter under
batteriene. Hvis din merkepenn blir ødelagt, kan du ta ut minnekortet og sette
det over i en ny minnepenn. Du har da beholdt dine innspillinger.
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