GoTalk Express 32
Uživatelská příručka
Popis ovládacích prvků
1/ Zepředu
− Tlačítko PLUS 
− Reproduktor
− Mikrofon
− Dioda pro signalizaci nahrávání zpráv (červeně), nahrávání zvukových návěští (žlutě),
režimu nastavení (modře) a EXPRES módu (zeleně)
− Diody signalizující aktuální úroveň
− Tlačítko pro přepínání úrovní
− Tlačítko PLAY 
− Tlačítka pro regulaci hlasitosti
− Otvor pro vkládání šablon
− 32 tlačítek pro přehrávání zpráv
− Diody pro signalizaci přehrávání nebo skenování (posuvu)
2/Zezadu
− tlačítko pro aktivaci režimu nastavení
− kryt zásobníku baterií
− tlačítko pro úplné vymazání všech zpráv
− vypínání (OFF) a zapínání (ON) přístroje
− tlačítko pro aktivaci režimu nahrávání
− závit pro podpůrnou nožku
− přepínač režimů STANDARD / EXPRES
− konektory pro 2 externí spínače (3,5 mm mono JACK)
− konektor pro sluchátka (3,5 mm stereo JACK)
− konektor pro napájení (AC napěťový adaptér: 5V/500 mA)
− zásobník šablon
− závit pro podpůrnou nožku
Parametry
− délka záznamu pro 1 zprávu: 9 sekund (celkem 24 minut záznamu)
− váha: 1 kg
− rozměry: 362 x 254 x 45 mm)
− napájení: 3x AA (tužkové) baterie nebo pomocí AC napěťového adaptéru: 5V/500 mA
Úvod
GoTalk Express 32 je vícevzkazový komunikátor pro 32 zpráv v pěti úrovních (celkem 160 zpráv).
Můžete si do něj nahrávat slova, věty nebo zvuky a při použití šablon, na kterých jsou vytištěny
obrázky či slova pak můžete vzkazy přehrávat a nahradit tak standardní způsoby komunikace.
Důležité upozornění:
Přesvědčte se, v jakém módu komunikátor pracuje (STANDARD nebo EXPRES). Nastavení módu
je určující pro funkci přístroje. Tovární nastavení je STANDARD.
V módu STANDARD jsou zprávy přehrávány ihned po stisknutí tlačítka. V EXPRES módu stiskem
tlačítka nejdříve označujete až 8 zpráv, které budou později (po stisku tlačítka „PLAY“: )

přehrány v tom pořadí, v jakém jste si je vybrali.
To, že jste v režimu EXPRES je signalizováno jasně zeleným světlem diody umístěném nad
tlačítkem PLUS .Přepínač mezi módy STANDARD a EXPRES je umístěn na zadní straně
přístroje vpravo nahoře.
Přehled nejdůležitějších vlastností:
− obsahuje 2 módy: STANDARD (běžné přehrávání zpráv) EXPRES (spojité přehrávání více
zpráv najednou).
− 5 úrovní pro 5 šablon
− umožňuje skenování (ovládání přehrávání zpráv pomocí jednoho nebo dvou spínačů)
− vizualizace přehrávání zpráv pomocí světelných diod kolem každého tlačítka zprávy
− možnost zvukového návěští (1,5 sekundy) před přehráním vzkazu
− zablokování vstupu do režimu nahrávání
− zablokování přepínání úrovní
− rychlé vymazání všech nahraných vzkazů ve všech úrovních
− zásobník pro náhradní šablony
− uzamčení nastavené úrovně hlasitosti
− dva módy při použití sluchátek
− obsahuje 3 AA baterie
− součástí přístroje je držák pro lepší přenositelnost
Speciality pro režim skenování:
− Automatický pohyb (možnost ovládání jedním nebo dvěma externími spínači)
− Řízený pohyb (jedním spínačem se posouváme, druhým potvrzujeme)
− Vizualizace pohybu pomocí světelných diod kolem každého tlačítka zprávy
− Zvuková návěští (1,5 sekundy) před přehráním vzkazu
− Zvuková signalizace pohybu kurzoru (pípnutí)
− Omezení počtu skenovaných zpráv (4 / 8 / 16)
− Umožnění skenování úrovní
− Nastavení tří rychlostí skenování
− Několik možností směru skenování
Popis ovládacích prvků a dalších částí přístroje
Nastavení hlasitosti
Tlačítka pro ovládání hlasitosti najdete v pravém horním rohu zepředu přístroje. Šipkou dolů
hlasitost snižujete, šipkou nahoru zvyšujete, Po každém stisknutí se ozve pípnutí tak silně podle
toho, jaká hlasitost je právě nastavena. Jakmile dosáhnete maximální meze (nejtišší nebo
nejhlasitější úrovně), pak se pípnutí neozývá, Lze nastavit 8 úrovní.
Nastavení úrovně
Pro změnu úrovně stiskněte (a uvolněte) přepínač úrovní, který je umístěný vpravo od držadla. Po stisknutí
přepínače úrovní se rozbliká jedna ze zelených diod, čímž se signalizuje, která z úrovní je právě aktuální.
Pokud stisknete přepínač úrovní znovu, změníte tím úroveň (o jednu výš). Úrovně lze rychle měnit rychlým
stisknutím přepínače úrovní a to tak, že měníte úrovně od první směrem k páté a od páté skočíte zpět na
první úroveň. Při změně úrovně nezapomeňte vyměnit šablonu, aby vzkaz na tlačítku odpovídal symbolu na
šabloně. V nastavení přístroje (viz níže) lze změnu úrovní zablokovat.
Použití sluchátek
Pokud připojíte k přístroji sluchátka (konektor je vzadu pod držadlem), pak zvukové návěští a signalizace
pohybu kurzoru (pípání) budou přehrávány přes sluchátka. V nastavení (viz níže) lze zajistit aby přes
sluchátka šly všechny zvuky. Používejte výhradně stereofonní sluchátka, při použití monofonních může dojít

ke zkreslování zvuku.
Baterie
Používejte 3 stejně nabité tužkové (AA) baterie. Vybití baterií je signalizováno opakovaným blikáním všech
signalizačních diod, v tom případě baterie neprodleně vyměňte za nové, nebo čerstvě nabité – předejdete tak
poškození zařízení. Bezprostředně po zapnutí přístroje (po pípnutí) je aktuální kapacita baterií signalizovaná
pomocí diod úrovně (1-5), Pokud jsou baterie nabité maximálně, pak se rozsvítí všech 5 diod, pokud jsou
téměř vybité, pak se rozsvítí jen první dioda. Přístroj lze nabíjet i pomocí AC adaptéru napětí (5V/500 mA).
Nahrávání

- Tlačítko pro nahrávání (Record:) najdete na zadní straně přístroje
- Mikrofon je umístěn na přední straně u tlačítka PLUS 
- Při nahrávání držte přístroj 20 – 30 cm od zdroje zvuku (úst)
- Každá nahrávka může být dlouhá maximálně 9 sekund
Postup při nahrávání:
1. Při zapnutém přístroji stiskněte tlačítko nahrávání. O tom, že jste v režimu nahrávání vás
červeně informuje signalizační dioda. Zeleným světlem diody jste informováni o tom, pro
jakou úroveň nahrávku pořizujete.
2. Pro nahrání vzkazu stiskněte vybrané vzkazové tlačítko a v tom okamžiku začne červená
kontrolka blikat a vy máte 9 sekund na to, abyste nahráli vzkaz. Nahrávání přerušíte
dotekem na libovolné vzkazové tlačítko, opětovným stisknutím spínače nahrávání, nebo
překročením časového limitu 9 sekund, kdy se nahrávání automaticky přeruší. Při ukončení
nahrávání červená kontrolka přestane blikat.
3. Pokud budete nahrávat více vzkazů nepřerušujte nahrávání stisknutím tlačítka nahrávání, ale
dotekem na libovolné vzkazové tlačítko. Další nahrávku zahájíte opět stiskem konkrétního
vzkazového tlačítka. V průběhu nahrávání lze měnit i úrovně pro jinou šablonu.
4. Chcete-li si přehrát naposledy nahraný vzkaz bez opuštění nahrávacího režimu, pak krátce
stiskněte jedno z tlačítek na ovládání hlasitosti.
5. Režim nahrávání ukončíte stisknutím nahrávacího tlačítka (Record:).
Důležité upozornění: V případě, že ukončíte nahrávání a signalizační dioda stále svítí
(žlutě), pak je přístroj připraven k nahrávání zvukových návěští (viz dále). Pokud
signalizační dioda zhasne, je nahrávání ukončeno. Tyto dvě situace ovlivnit v nastavení
aktivací tlačítka „Auditory cue“ (viz níže). Při standardním (továrním) nastavení je režim
nahrávání zvukových návěští vypnutý.
Nahrávání zvukových návěští
Pro nahrání zvukových návěští musíte mít tento režim aktivován v nastavení přístroje (viz níže)
aktivací tlačítka „Auditory cue“.
1. Při zapnutém přístroji krátce stiskněte tlačítko nahrávání. O tom, že jste v režimu nahrávání
vás červeně informuje signalizační dioda. Zeleným světlem diody jste informováni o tom,
pro jakou úroveň nahrávku pořizujete.
2. Pro vstup do režimu nahrávání zvukových návěští ještě jedno krátce stiskněte nahrávací
tlačítko. Signalizační dioda nahrávání nyní bude svítit žlutě.
3. Při nahrávání zvukového návěští postupujte stejně jako při nahrávání běžného vzkazu (viz
výše). Délka zvukového návěští může být maximálně 1,5 sekundy.
Tlačítka Play a Plus 
V režimu Standard: pro tato tlačítka můžete nahrát vždy jednu zprávu o délce 9 sekund

