VoicePod
Jedná se o přístroj s digitálním uložením záznamu, který je
určen pro zvukový popis samostatných vytištěných obrázků,
piktogramů atp.
Do přístroje lze vložit postupně až 36 oboustranných karet
(tj. 72 obrázků). Po vložení karty přístroj sám identifikuje
(podle unikátního „dírkového kódu“ každé karty), který
zvukový záznam patří ke vloženému obrázku. Samostatná
obsluha přístroje klientem vyžaduje jistou manuální zručnost
(tj. schopnost zasunout kartu do přístroje). Nahrávky jsou
v přístroji uchovány i při vyjmutí baterií. Pro příjemnější
použití (sklon) lze k přístroji přišroubovat přiložené nožky.
Nahrávání:
Nejdříve si připravte obrázky (fotografie,
piktogramy…), které chcete v přístroji použít.
Obrázky by měly mít rozměr max: 105 x 105 mm).
Obrázek, ke kterému chcete nahrát zvuk vložte pod
průhlednou blánu jedné kartičky.
Kartičku s obrázkem zasuňte do přístroje obrázkem
nahoru tak, aby černý proužek s dírkami zapadl do
škvíry a karta mohla být přístrojem identifikována.
V případě správného zasunutí kartičky se krátce
rozsvítí zelená dioda.
Ujistěte se, že přepínač umístěný v zásobníku
baterií je v pozici REC.
Pro inicializaci nahrávání použijte hrot (například propisku), kterým krátce stisknete nahrávací
tlačítko (REC). Režim nahrávání je indikován červeným světlem diody
Držte přístroj 30 – 60 cm od úst a plynule, dostatečně hlasitě a zřetelně mluvte směrem do
mikrofonu, který je umístěn vedle tlačítka REC. Nahrávání se automaticky přeruší po 10
sekundách, což je nejdelší možný čas nahrávky pro jeden obrázek. Pokud chcete nahrávání
přerušit dříve, stiskněte jedno s tlačítek PLAY.
Po stisknutí jednoho s tlačítek PLAY bude vámi pořízený záznam přístrojem přehrán.
Tento postup opakujte pro všechny obrázky.
Použití přehrávací lišty:
Pro snadnější přehrávání zvuku je k přístroji přibalena zelená přehrávací lišta kterou k tlačítkům PLAY
připevníte pomocí samolepicích kroužků se suchým zipem.
Stisknutím lišty se zároveň stisknou tlačítka PLAY a tím dojde k přehrání zvuku uloženého pro právě
vložený obrázek. Přehrát záznam lze samozřejmě i stisknutím jednoho z tlačítek PLAY.
Uzamčení nahraných záznamů:
Vámi nahrané záznamy lze pojistit proti náhodnému vymazání:
Odejměte kryt baterií
Přesuňte přepínač z polohy REC do polohy LOCK
Uzavřete kryt baterií
Vymazání pořízeného záznamu:
Ujistěte se, že přepínač umístěný v zásobníku baterií je v pozici REC
Zasuňte kartičku, u které chcete vymazat záznam, do přístroje a pomocí hrotu (propisky)
stiskněte nahrávací knoflík REC
V okamžiku, když se červeně rozsvítí dioda, stiskněte jedno z tlačítek PLAY (a nebo zelenou
přehrávací lištu). V okamžiku, když se dioda rozsvítí zeleně je záznam vymazán.
Náměty na použití přístroje:
vícevzkazový komunikátor (přehrávání vzkazů spojených s obrázkem)
různé zvukové instrukce pro skupinu klientů
obrázkový slovník: výuka cizího jazyka, významu slov, symbolů…
použití v systému VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém)
při využití více přístrojů VoicePod: skládání vět, třídění do skupin, co k čemu patří…

