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Bedankt dat u hebt gekozen voor een sprekend fotoboek van Geheugenhulp 

Sprekend fotoboek Luxe 200min opname, productcode 101004-L 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opnemen van spraak bij een pagina. 

1. Zet de Aan / uit schakelaar in de aan positie. Het groene lampje gaat branden. 

2. Druk kort op de opname knop. Het rode lampje gaat knipperen om aan te 

geven dat het fotoboek klaar staat voor opname. 

3. Druk kort op de afspeelknop van de betreffende bladzijde om de opname te 

starten. Het rode lampje gaat continue branden. Praat duidelijk op 10 tot 15 

centimeter afstand tot de microfoon. 

4. Door weer kort op betreffende afspeelknop te drukken pauzeert de opname. 

Het rode lampje gaat weer knipperen. Door weer kort op de opnameknop te 

drukken gaat het rode lampje weer continue branden en vervolgt de opname. 

5. Om te stoppen met de opname drukt u op de afspeelknop tot het rode lampje 

gaat knipperen. Druk daarna op de opname knop om de opname te stoppen. 

Goed om te weten: 

 U kunt de opname van een pagina zo vaak overschrijven als u wilt door 

bovenstaande procedure te volgen. 

 Het verwijderen of vervangen van de batterijen heeft geen invloed op de 

opname. 

 U kunt de opnames beveiligen tegen onbedoeld wijzigen. Onder de afdekplaat 

voor de batterijen zit hiervoor een schakelaar. Zet deze in de ‘LOCK’ stand om 

de opnames te beveiligen. U kunt wel gewoon afspelen maar niet opnemen. 

 

Afspelen van een pagina. 

1. Druk op de afspeelknop om de opgenomen boodschap van die pagina af te 

spelen. Door opnieuw op de afspeelknop te drukken pauzeert of hervat u het 

afspelen. 

2. Om batterijen te sparen schakelt het album na 15 minuten uit. Zet de Aan/uit 

knop uit en aan om het album weer in te schakelen. 
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Geluidbestanden toevoegen met de computer. 

Door een computer aan te sluiten op de USB poort met bijgeleverde USB kabel krijgt 

u extra mogelijkheden om de opnames van een pagina te verfraaien. 

 

1. Zorg ervoor dat het fotoboek uit staat. (Groene lampje is uit). 

2. Schroef de afdekplaat van de USB poort open en verbind de USB aansluiting 

met de USB aansluiting op uw computer met bijgeleverde USB kabel. 

3. De computer zal uw album herkennen als USB opslagruimte. 

Let op! Bij een eerste verbinding kan het zijn dat uw computer automatisch 

speciale programma’s moet installeren. 

4. Open uw verkenner en zoek naar de folder met de naam TALK-ALBUM. 

Let op! Raadpleeg een computer specialist indien u genoemde folder niet kunt 

vinden. De kans dat dit aan het album ligt is zeer klein. 

5. De spraakopnames staan in de pagina folders genaamd Page01 tot Page20 

voor de overeenkomstige pagina’s in het fotoboek. Binnen deze folders zij de 

geluidsopnames in het zogenaamde WAV formaat genaamd rec[xxx].WAV 

waar [xxx] een volgnummer is. De eerste opname heet dan rec001.WAV. 

6. U kunt zelf eigen opnames of geluidsfragmenten vrij kopiëren naar de 

verschillende pagina folders. 

7. Bij het afspelen van een pagina worden de verschillende geluidsfragmenten 

uit de betreffende pagina folder na elkaar afgespeeld. 

 

Goed om te weten: 

 Het fotoboek kan alléén zogenaamde WAV en MP3 bestanden afspelen. 

 De interne opslag is 256GB. Voldoende voor 200 minuten aan opnames. 

 Verbreek de USB koppeling op uw computer voor u de kabels los haalt. Dit 

kan schade aan bestanden en apparatuur voorkomen. 

 

Veiligheidsinstructies. 

 Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. 

 Gebruik geen verschillende types batterijen door elkaar. 

 Let goed op de juist polariteit bij het plaatsen van batterijen. 

 Verwijder lege batterijen uit het album om lekken te voorkomen. 

 Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. 

 

 


