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Penny Talks – talande etikettläsare 

 

Användartips Syn 55084 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisera din vardag med ljudetiketter 
 
 

Penny Talks, art nr 55084, med taktila blå etiketter samt tvättbara etiketter. 
 
Penny Talks, art nr 55085, med ljusgrå färgbara etiketter samt tvättbara etiketter 
 
Det finns påfyllnadskit för såväl blå taktila etiketter som grå färgbara etiketter.  
 
 
OBSERVERA 
Finns även påfyllnadskit SPECIAL med ”låsta” grå, taktila etiketter. Dessa 
meddelanden kan endast raderas med hjälp av en dator.  
 
Dessa är lämpliga för situationer när en brukare inte ska kunna radera ett 
meddelande av misstag eller för audioguider där du vill skydda ljudfilerna i 
pennan från radering. 
 
Du kan spela in meddelande direkt från pennan eller kopiera ljudfiler från datorn 
och lägga på minneskortet. Då måste ljudfilen döpas med etikettens ID-nummer i 
början av filen.  
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Penny Talks är en etikettläsningspenna 
Genom åren har vi samlat erfarenheter och tips på 
användningsområden för Penny Talks. Ju fler som använt  
den – ju fler nya tips har vi fått! Här presenterar vi några av 
dem som förhoppningsvis ska inspirera dig till ytterligare 
användningsområden. Läs mer på www.irishjalpmedel.se 
och se filmen. Manual finns i svartskrift, för utskrift i 
punktskrift samt på Daisy. 

Användartips! 
 

• Märk din omgivning 
- Kryddburkar 
- Innehåll i kökslådor och skåp 
- Burkar med ex etikett nr 1: ”Havregryn”. Etikett nr 2: 
”Havregrynsgröt, häll 1 dl havregryn, 2 dl vatten och 1 
krm salt i en tallrik. Mikra i 2 minuter” 
- CD-fodral 
- Disk- och tvättmaskin med gradantal och tvättprogram 
- Mat i kylskåp eller frys 
- Laddare (vilken laddare hör till 
vad) 
- Märk kläder med tvättinstruk-

tion och ev. färg (tvättbara 
etiketter medföljer) 
 

• Talande schema 
- Vardagsrutiner  
- Arbetsuppgifter 
- Skolschema 
 

• Presentera dig själv 
- Spela in en kort presentation av dig själv som 
beskriver hur du vill bli bemött när rösten inte bär. 
”- Jag har afasi och förstår allt du säger…” 
”- Jag vill ha kaffe med mjölk och två sockerbitar” 
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• Talade instruktioner 
Förstärk bilder, foton eller symboler med tal: 
 
- I hemmet; städinstruktioner  
 
- I skolan; läs in mattetalen, ge enkla stegvisa   
instruktioner i tex svenska och engelska, träna glosor 
och uttal, fäst etikett på skolböckerna och läs in aktuell 
läxa, ”kontakt-ljudbok” mellan skolan och hemmet, träna 
in fågelljud 
 
- På arbetsplatsen; gör enkla arbetsinstruktioner eller 
märk upp postfack, beskrivning av rum, 
färdbeskrivningar 
 

• Audioguide 
- Märk upp en visningsmiljö där besökaren själv kan 
lyssna på förinspelad information 
 

• Översättningar 
- Kortare översättningar till andra språk 
 

• Minnesstöd i din kalender 
- Förbered dina frågor inför  
läkarbesök, samtal med 
Försäkringskassan eller 
Arbetsförmedlingen och inför 
andra viktiga möten.  
- Läs in resvägen, tex 
bussnummer, tunnelbana och tider. 
 

• Tipspromenad 
- Anpassa tipspromenaden med en etikett där du läst in 
fråga och svarsalternativ. 
 

• Träna motorik 
- Pricka rätt etikett! Lägg in favorit musiksnuttar och låt 
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en person välja vilken etikett som ska spelas upp 
 

• Skattjakt 
- Låt barnen leta efter etiketter med ledtrådar som 
hjälper dem att hitta skatten 

 

 
 
 

Har du ännu fler användningsområden som du vill dela med 
dig av? Maila oss gärna på info@irishjalpmedel.se. 
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