Návod k použití GoTalk 4+

Nahrávání
Po zapnutí přístroje (přesuňte přepínač na zadní straně vlevo nahoře do pozice ON) se ozve pípnutí, které oznamuje,
že je zařízení připraveno k používání.
Nejdříve musíte nahrát vzkazy pro jednotlivá tlačítka v těch úrovních, které chcete používat.
Pro nahrávání stiskněte spínač nahrávání, který je umístěn na zadní části prístroje. Po stisknutí nahrávacího spínače
se rozsvítí kontrolka nahrávání (červená LEDka) a zároveň i jedna z pěti zelených LEDek, která označuje číslo
úrovně, pro kterou budete vzkazy nahrávat. Úroveň můžete měnit opakovaným stisknutím spínače pro změnu
úrovně, který je umístěn pod signalizačními LEDkami.
U čtyřech základních vzkazových tlačítek můžete využít vždy maximálně 10 sekundový záznam pro první čtyři
úrovně a 20 sekundový záznam pro pátou úroveň. U dvou tlačítek pro stěžejní sdělení můžete nahrát vždy
maximálně 17 sekundový záznam, který je pro všechny úrovně vždy stejný.
Pro nahrátí vzkazu stiskněte vybrané vzkazové tlačítko a v tom okamžiku začne červená kontrolka blikat a vy máte
10 (resp. 17, nebo 20) sekund na to, abyste nahráli potřebný vzkaz. Nahrávání přerušíte dotekem na libovolné
vzkazové tlačítko, opětovným stisknutím spínače nahrávání, nebo překročením časového limitu 10 (resp. 17, nebo
20) sekund, kdy se nahrávání automaticky přeruší. Při ukončení nahrávání červená kontrolka přestane blikat.
Pokud budete nahrávat více vzkazů, nepřerušujte nahrávání stiknutím nahrávacího spínače, ale dotekem na
libovolné vzkazové tlačítko. Další nahrávku zahájíte opět stiskem konkrétního vzkazového tlačítka. Nezapomeňte
případně změnit úroveň při nahrávání pro jinou šablonu.
Pokud jste nahráli všechny zprávy, které potřebujete, stiskněte a uvolněte spínač nahrávání.

Přehrávání
Krátce stiskněte některé vzkazové tlačítko, pro které jste předtím nahráli záznam. Vámi nahraná zpráva bude
přístrojem přehrána a současně se rozbliká zelená LEDka právě zvolené úrovně. Hlasitost přehrávání můžete
regulovat pomocí spínačů ovládající hlasitost. Horní spínač hlasitost zvyšuje, spodní spínač hlasitost snižuje.

Úrovně
Pro změnu úrovně krátce stiskněte přepínač úrovní, který je umístěný pod zelenými LEDkami. Po stisknutí
přepínače úrovní se rozbliká jedna ze zelených LEDek, čímž signalizuje, která z úrovní je právě aktuální. Pokud
stisknete přepínač úrovní znovu, změníte tím úroveň. 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 šablony, aby vzkaz na tlačítku odpovídal symbolu na šabloně.
Pro vymazání všech vzkazů v aktuální úrovni stiskněte krátce nahrávací spínač na zadní straně přístroje. Potom
pomocí přepínače úrovní najděte tu úroveň, jejíž zkazy chcete vymazat. Pomocí kancelářské sponky nebo hrotem
propisky či tužky stiskněte spínač pro vymazání všech záznamů zvolené úrovně. Tento postup můžete opakovat,
pokud chcete vymazat záznamy z více úrovní. Vymazání všech záznamů zvolené úrovně se nedotkne stěžejních
sdělení nahranými pod horními dvěma vzkazovými tlačítky.

Možnosti uzamčení spínačů
Pro zakázání přehrání nebo vymazání nahraných vzkazů, nebo pro zamezení nechtěného přepnutí úrovně můžete
tyto funkce uzamčít následujícím postupem:
-

Uzamčení úrovní: Stiskněte a držte stále stisknutý nahrávací spínač umístěný na zadní straně přístroje.
Červená LEDka, signalizující aktivaci nahrávání, a zelená LEDka, signalizující aktuální úroveň, svítí. Při
stále stisknutém spínači pro nahrávání stiskněte spodní spínač pro regulaci hlasitosti. V tom okamžiku
červená i zelená LEDka zhasne a aktuální úroveň je uzamčena. Pomocí přepínače úrovní nemůžete nyní
změnit úroveň a k dispozici je jen uzamčená úroveň.

-

Uzamčení nahrávání: Stiskněte a držte stále stisknutý nahrávací spínač umístěný na zadní straně přístroje.
Červená LEDka, signalizující aktivaci nahrávání, a zelená LEDka, signalizující aktuální úroveň, svítí. Při
stále stisknutém spínači pro nahrávání stiskněte horní spínač pro regulaci hlasitosti. V tom okamžiku
červená i zelená LEDka zhasne a nahrávání záznamu je uzamčeno. V případě, že stisknete spínač
nahrávání, červená LEDka se sice rozsvítí, ale při pokusu o zahájení nahrávání opět zhasne.

-

Zrušení uzamčení úrovní i nahrávání: Vypněte přístroj (přesuňte přepínač na zadní straně vlevo nahoře do
pozice OFF). Stiskněte a držte stisknutý nahrávací spínač umístěný na zadní straně přístroje a zároveň
zapněte přístroj (přesuňte přepínač na zadní straně vlevo nahoře do pozice ON). Počkejte až přístroj pípne –
do té doby stále držte stisknutý přepínač pro nahrávání. Po signalizaci jsou možnosti přepínání úrovní a
nahrávání opět přístupné.

Využití dvou tlačítek pro stěžejní sdělení
Zprávy nahrané pod tlačítky pro stěžejní sdělení jsou přístupné ve všech pěti úrovních. Tyto zprávy jso ve všech
úrovních stejné a dají se využít pro nahrání zásadních vzkazů – například pro nahrání pozdravů, zásadních dotazů,
nebo nezbytných a stálých potřeb klienty v každé situaci.

Využití zásobníku šablon.
Kromě prostoru pro aktuální šablonu má přístroj i prostor pro umístění náhradních tabulek. Tímto způsobem může
mít klient při sobě všech pět komunikačních tabulek a podle situace je lze rychle a pohodlně vyhledat a vyměnit.

Vytváření šablon a komunikačních tabulek
Pro vytvoření šablon pro GoTalk můžete využít našeho programu ALTÍK, nebo programu „GoTalk overlay
software“ od firmy Attainment Company, Inc. USA, který rovněž dodáváme. Tento program je však pouze
v angičtině.

