
Manual 
 

PennyTalks 

Organisera din vardag med ljud 

Din personliga etikettläsare 

 

Snabb guide: 

•Fäst etiketten på önskad plats 

 

•Spela in ditt personliga meddelande via 

mikrofon eller via PC 

 

•Håll PennyTalks mot etiketten för att lyssna 

på din inspelning 

Batterier, 

Minneskort 

Framsida Baksida 

Hörlursutgång 

På/Av 

Volym upp, 

Inspelning  

Volym ner, 

Inspelning 

Sensor 

Högtalare 

Ögla för halsrem 

Ingång 

för  

PC USB 

                   

                Sätta på/Stänga av: 

Sätt i 2 st AAA batterier. Håll in På/Av (grön 

knapp) i 3 sek. Talstödet säger ”Apparaten på” 

eller ”Apparaten av”. Efter 60 sek stänger PT av 

sig själv och säger ”Apparaten av”. 

 

                        Spela in: 

1. Håll pennan mot etiketten. PT säger ”Ny etikett”. 

2. Håll in + eller – (gul eller röd knapp) tills PT   

    säger ” Spela in nu”. 

3. Håll kvar knappen tills du spelat in ditt  

    röstmeddelande. 

4. Släpp knappen när du är klar. 

5. Röstmeddelandet är nu sparat och PT säger 

    ”Inspelning klar”. 

 

                        Volym 

Tryck på + eller – (gul eller röd knapp) för att höja 

och sänka volymen 

        

Välj språk för talstödet: 

 

 

PennyTalks levereras med ett språkvalskort 

där du kan välja mellan 6 olika språk och en 

inställning där man enbart får en signal-

feedback istället för tal. 

 

1. Starta PennyTalks genom att hålla  

På/Av  (gröna) knappen inne i 3 

sekunder. 

 

2. Håll pennan mot det språk du önskar 

använda. 

 

3. PT talar nu om vilket språk du valt. 

Minneskortet är placerat under  

batterierna: 
 

Alla röstinspelningar sparas på 

ett minneskort (micro SD). Om 

produkten går sönder kan 

minneskortet enkelt flyttas över 

till en ny PT. Via USB-kabel  

kan du enkelt spara en backup 

på din dator eller lägga in 

ljudfiler. 

Tekniska specifikationer: 

 

Batterier: AAA  max 1.5 V 

AC adapter input: 100-240V, 50-60 Hz 

AC adapter output: max 5V, 1000mA  

128MB micro SD minneskort: 

upp till 2700 meddelanden, motsvarar 

ca 70 tim samtalstid 

Vid leverans ingår: 

 

- 2 st batterier (ej laddningsbara) 

- USB-Kabel  

- Halsrem 

- Hörsnäcka 

- 160 etiketter 

- 72 etiketter som klarar tvätt och  

  torktumling 

- Språkvalslista 
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                      Spela upp: 

Håll PT mot etiketten så läser den upp ditt 

inspelade meddelande. 

 

Radera och spela in på etikett: 

1. Håll PT mot etiketten. 

2. PT börjar att läsa ditt inspelade meddelande 

3. Tryck samtidigt in + och – (gul och röd  

     knapp) tills PT säger ”Raderat”. 

 

Du kan nu spela in ett nytt meddelande på 

etiketten. 
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Indikatorlampa 


