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Kluczowe cechy 
 Wybór poziomu 
 Wskaźnik nagrywania 
 Głośnik 
 Wskaźniki poziomu 
 Przyciski regulacji głośności 
 Lokalizacje podstawowych wiadomości 
 Nakładka symboli plus przechowywanie 
 Lokalizacje wiadomości indywidualnych 
 Przycisk nagrywania 
 Zasilanie włącz / wyłącz 
 Komora baterii 
 Uchwyt. 

Krok 1 — Wkładanie baterii i włączanie QuickTalker 

Urządzenie należy odwrócić tylną stroną do góry. Włożyć 4 baterie typu AA do 
komory baterii. Użyć przycisku włącz/wyłącz, by włączyć QuickTalker. 

 

 

Krok 2 - Wybieranie poziomu 

Należy wybrać poziom, od jednego do pięciu, wciskając biały przycisk z przodu 
urządzenia. 
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Krok 3 - Nagrywanie wiadomości 

a) Wejście do trybu nagrywania 

Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk RECORD (Nagraj), z tyłu urządzenia, aż 
zaświeci się czerwona lampka, po czym zwolnić przycisk.  

 

    

 

b) Nagrywanie wiadomości 

Należy wcisnąć i zwolnić żądaną lokalizację do nagrania wiadomości i zacząć 
mówić po sygnale dźwiękowym. Wcisnąć i zwolnić żądaną lokalizację 
wiadomości po raz drugi, by zatrzymać nagrywanie. Powtórzyć proces 
nagrywania dla innych lokalizacji. Wskazówka: Należy mówić, zachowując 
odległość od 15 do 20 cm od mikrofonu, by uzyskać głośny, czysty dźwięk. 
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c) Wyjście z trybu nagrywania 

Należy wcisnąć i zwolnić przycisk RECORD (Nagraj). Lampka zgaśnie. Uwaga: 
Urządzenie automatycznie wyjchodzi z trybu nagrywania po 20 sekundach 
braku aktywności. 

Odtwarzanie wiadomości 

Należy wcisnąć żądaną lokalizację, by odtworzyć wiadomość. Uwaga: 
Wciśnięcie innej lokalizacji zatrzyma odtwarzanie bieżącej wiadomości. 

 

 

 

Regulacja głośności 

Należy wciskać szare, półokrągłe przyciski – górny ze strzałką zwiększa 
głośność, dolny z minusem zmniejsza ją. 
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Wiadomość i funkcja świecenia 

Po wciśnięciu lokalizacji lampka nagrywania będzie migać na żółto, jeśli 
lokalizacja jest pusta. 

Kasowanie wiadomości 
 

 

 

Kasowanie na bieżącym poziomie 

Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk RECORD (Nagraj), przez 10 sekund, a 
wszystkie wiadomości na bieżącym poziomie zostaną skasowane. 
Podstawowe wiadomości nie zostaną usunięte. 

Kasowanie ogólne 

Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk RECORD (Nagraj), przez 30 sekund, a 
WSZYSTKIE wiadomości z QuickTalker zostaną usunięte.  
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Funkcje zaawansowane 
 

         

 

Podstawowe wiadomości. 

Trzy podstawowe wiadomości są takie same na wszystkich poziomach. 
Odtwarzane będą ostatnio nagrane wiadomości. 

Blokowanie przycisków Nagraj (RECORD) i Poziom (LEVEL) 

W celu zablokowania czerwonych przycisków RECORD i LEVEL, należy  
wcisnąć je jednocześnie i przytrzymać przez 5 sekund. Wszystkie kontrolki 
zamigają dwukrotnie. By odblokować te przyciski, należy ponownie je wcisnąć 
i przytrzymać przez 5 sekund.  
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Czyszczenie i pielęgnacja 

W celu wyczyszczenia urządzenia wystarczy je przetrzeć lekko wilgotną 
ściereczką. 

Gwarancja 

Produkty wytwarzane przez AbleNet objęte są dwuletnią, ograniczoną 
gwarancją. Obejmuje ona wady materiałowe i produkcyjne przez okres dwóch 
lat od daty zakupu. Pełna treść gwarancji dostępna jest na stronie 
www.ablenetinc.com. 

Informacje dodatkowe 

Informacje dotyczące gwarancji i zwrotu można znaleźć na stronie 
internetowej AbleNet. Więcej informacji o produktach i usługach AbleNet 
można uzyskać kontaktując się z AbleNet, Inc.,: 2625 Patton Road, Roseville, 
MN 55113 800-322-0956 www.ablenetinc.com 


