Comunicadores QuickTalker 7, 12 e 23

Características
Seleç ão de N ível
Luz I ndic adora de Gravaç ão
I ndic ador de N íveis
A jus te de V olume

A ltifalante

M ens agens Fixas
C ompartimento para
guardar Grelhas
M ens agens I ndividuais
P ega
Botão de Gravaç ão
Ligar/Des ligar
C ompartimento das P ilhas

1. Ligar o Comunicador
Ponha quatro pilhas AA no compartimento
que está na parte traseira do aparelho.
Ligue o aparelho no botão ON/OFF.

Ligar/Des ligar

C ompartimento das P ilhas

2. Selecionar Nível
Selecione o nível (1-5) no botão vermelho
situado na parte dianteira do aparelho.

Seleç ão de N ível

I ndic ador de N ível
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3. Gravar Mensagens
a) Iniciar Modo de Gravação
Mantenha premido o botão RECORD que
se encontra na parte traseira do aparelho
até que se acenda a luz vermelha.

Luz I ndic adora de Gravaç ão
Botão de Gravaç ão

b) Gravar Mensagens
Mantenha premida a célula que deseja
gravar, comece a falar após o sinal
sonoro, deixe de carregar. Repita para
todas as células que deseja gravar.

c) Sair do Modo de Gravação
Carregue no botão RECORD. As luzes apagar-se-ão.
Nota: Após 20 segundos de inatividade, o aparelho sai automaticamente do modo de
gravação.

Garantia
Os comunicadores QuickTalker 7, 12 e 23 têm garantia de 24 meses a partir da data de compra contra
defeitos de fabrico ou de componentes. O aparelho foi desenhado para utilização doméstica, educacional
e comercial. A utilização fora destas áreas invalida a garantia. Reparações ou modificações não
autorizadas, imersão em líquidos ou ligação a outros equipamentos que não os mencionados invalidam a
garantia.
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