LISTEN TO ME
Přístroj pro augmentativní komunikaci

Balení obsahuje:
1x přístroj Listen To Me
1x ochranné pouzdro
1x poutko do ruky
1x poutko na krk
3x baterie AA
1x propojovací kabel
1x instrukce v angličtině a v češtině
1x záruční list
1x napájecí adaptér
Instalace baterií:
Pomocí malého křížového šroubováku odjistěte kryt baterií. Kryt otevřete ve směru šipky.
Baterie umístěte dovnitř ve správné poloze (plus na plus, mínus na mínus). Uzavřete kryt
a pomocí šroubováku opatrně zajistěte šroubkem.
Nahrání zprávy:
1. Do jednotlivých vzkazových tlačítek umístěte obrázky, ke kterým chcete přiřadit
zprávy. Obrázky by mít rozměr 20 x 25 mm (25 mm výška obrázku je vhodné pro jeho
pohodlnější výměnu). Doporučujeme používat obrázky zalaminované v tenké fólii, nebo
vytištěné na tvrdším papíru.
2. Přepínač pro regulaci hlasitosti přesuňte do polohy „L“. LEDka by měla svítit červeně.

3. Stiskněte nahrávací tlačítko a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud LEDka nezmění
barvu na zelenou (cca 3 vteřiny).
4. Krátce stiskněte (a uvolněte) vzkazové tlačítko, pod něhož chcete nahrát zprávu.
V okamžiku stisknutí se ozve krátké pípnutí a vy můžete začít mluvit. V průběhu
nahrávání bude LEDka zeleně blikat.
5. Hovořte 10 – 15 cm od mikrofonu přirozeně hlasitě. Zpráva nemůže být delší než 10
vteřin. Pokud překročíte tento časový limit, ozve se krátké pípnutí a nahrávání se ukončí.
Nahrávání také ukončíte krátkým stiskem (a uvolněním) příslušného vzkazového tlačítka.
Tímto způsobem můžete nahrát postupně všech 12 vzkazů. Pokud chcete nahrávání
ukončit, stiskněte krátce nahrávací tlačítko. LEDka změní barvu na červenou a vy jste
nyní v režimu přehrávání zpráv.
Přehrávání zpráv:
1. Stiskněte libovolné vzkazové tlačítko pro přehrání pod ním uložené zprávy.
2. Pokud je hlasitost přehrávaného zvuku nízká, pak přesuňte regulátor hlasitosti do
pozice M (střední hlasitost), nebo H (vysoká hlasitost).
3. To, že jste v režimu přehrávání poznáte podle barvy LED diody, která svítí při
přehrávání červeně.
POZNÁMKA: Pokud se bude přístroj chovat nekorektně, vypněte jej (přesuňte
regulátor hlasitosti do pozice OFF), počkejte 30 sekund a poté jej opět zapněte.
Tímto způsobem provedete restart systému.
Další pokyny:
- pro šetření baterek můžete přístroj napájet pomocí dodaného adaptéru
- chcete-li využít externí audio vstup např. pro nahrání části nějaké písničky, pak
využijte dodaný propojovací kabel a příslušný konektor. Tímto způsobem můžete
do přístroje nahrát například kousek CD, skladbu z rádia atp.
- pokud se přístroj 5 minut nepoužívá automaticky se „uspí“. Pro opětovné zapnutí
přístroje přesuňte regulátor hlasitosti do pozice OFF a následně do některé z pozic
L/M/H.
- pro ochranu přístroje (například proti vlhkosti (počasí, sliny…) využijte ochranný
obal, který má otvory jak pro reproduktor, tak i pro regulátor hlasitosti.
Skladování a údržba:
- pokud přístroj nepoužíváte, mějte jej bezpečně uložen, nejlépe v obalu
- chraňte přístroj před politím tekutinou a před dlouhodobým deštěm
- udržujte přístroj v čistotě, otírejte jej měkkým velmi málo navlhčeným hadříkem
bez použití agresivních chemických prostředků

