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A Gebruiksaanwijzing Praatknoppen (Talking Tiles) 
(Voor Geheugenhulp productcode103004xx) 

  

Talking Tiles zijn spraakrecorders van hoge kwaliteit waarmee berichten, muziek en geluid 

effecten kunnen worden opgenomen. Elke Tile heeft een opnametijd van 80 seconden en 

een verwijderbare bovenkant voor het plaatsen van een foto, symbool of letters passend bij 

de geluidsopname. 

 

 
Een bericht opnemen 

Draai de Tile om, plaats het op een vlakke ondergrond en zet het apparaat aan door de 

ON/OFF knop naar ON te schuiven. 

 

Schuif de REC/PLAY knop naar de REC positie. Druk op de gehele onderkant van de 

recorder om de opname te starten. Het rode lichtje zal gaan branden, en er zal een ‘piep’ 

geluid te horen zijn om aan te geven dat de opname is gestart. Praat duidelijk in de 

microfoon en laat de onderkant los wanneer u klaar bent met opnemen. 

 

Let op dat de onderkant goed naar beneden wordt gedrukt zodat het rode lichtje blijft 

branden zolang u een bericht opneemt. Er zal nog een ‘piep’ geluid worden afgespeeld zodra 

u klaar bent met het bericht opnemen. 

 

Een bericht opnemen via de AUDIO-IN functie 

Draai de Tile weer om en zet de ON knop aan, en de REC knop aan. Gebruik een 3,5mm 

jack (niet inclusief de Tile), om te verbinden aan de computer, cd-speler of mp3-speler.  

 

Speel het geluid af via de computer of cd-speler terwijl u de onderkant van het apparaat weer 

induwt. (Het rode licht moet weer branden) 

 

Let op: er kan slechts een bericht worden opgenomen via een van de twee mogelijkheden. 

Als er een ander bericht wordt opgenomen zal het eerste bericht verloren gaan.  

Een bericht opnieuw afspelen 

Schuif de REC/PLAY knop naar de PLAY positie. Draai de Tile rechtop (zodat de eventuele 
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afbeelding te zien is) en druk op de bovenkant. Als u het bericht wil stoppen druk dan 

nogmaals op de bovenkant.  

 

Geluidsterkte 

U kunt het volume van een bericht aanpassen door dichterbij of verder van de microfoon het 

bericht in te spreken. Als u via een computer of cd-speler een bericht opneemt probeer het 

volume van de computer of cd-speler aan te passen. 

 

Batterijen 

Voor de Multi-memo recorder worden 3 AAA batterijen gebruikt.  

Geheugenhulp is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door het verwisselen van 

batterijen door derden. 
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