PENNYTALKS SPREKENDE LABELLEZER
HANDLEIDING
1. Inhoud van doos
2. Beschrijving labellezer
3. Voorkant labellezer
4. Gebruik
5. Wijzigen van de taal
6. Inspreken van label
7. Teruglezen van ingesproken boodschap/label
8. Verwijderen van ingesproken boodschap/label
1. INHOUD VAN DOOS
 PennyTalks labellezer
 Eenzijdige oorschelp
 Halskoord
 72 Waterbestendige labels
 160 Voelbare, geplastificeerde ronde labels
 Strookje met 6 talenlabels die de PennyTalks kan uitspreken
 Batterijen 2 stuks AAA
 Netstroomstekker
2. BESCHRIJVING LABELLEZER
Indien u het apparaat rechtop houdt, met bovenaan de brede kant en
de smaller toelopende punt (sensor) naar beneden, dan bevindt zich
bovenop het apparaat de luidspreker.
Aan de bovenkant bij de luidspreker, iets uitstekend, zit het oogje om
het halskoord aan te bevestigen.

Indien u de drie langwerpige drukknoppen met puntjes aan de
voorkant houdt bevindt zich aan de achterkant het batterijvak,
waaronder ook de micro-geheugenkaart geplaatst is.
Aan de linkerzijkant bovenaan in een vierkant reliëf bevindt zich de
aansluiting voor de netstroomstekker. Aan de rechterzijkant bovenaan
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in een vierkant reliëf bevindt zich de aansluiting voor de
hoofdtelefoon.
3. VOORKANT LABELLEZER
Aan de voorkant van boven naar beneden.
Allereerst het lampje wat oplicht wanneer de labellezer is
ingeschakeld. Hieronder de microfoon (klein gaatje).
Vervolgens naar beneden tastend de aan/uit knop herkenbaar door 1
voelbaar puntje. De langwerpige tweede (middelste) en derde
knoppen zijn de volume knoppen met respectievelijk 2 en 3 puntjes.
De middelste knop, met het plusje, of 2 puntjes zet het volume in
stapjes luider, de derde knop van boven, met het min streepje, of 3
puntjes zet het geluid in stapjes zachter. Er wordt ook uitgesproken
“volume hoger” en “volume lager”.
Aan de onderkant dus de smalle zijde (punt) bevindt zich de sensor.
4. GEBRUIK
Indien u het appraat voor de eerste keer gaat gebruiken, dient u
de batterijen te plaatsen.
Aan de voorzijde waar zich de bedieningsknoppen bevinden zet u de
PennyTalks aan middels de herkenbare knop met 1 voelbaar puntje.
Houd deze aan/uit knop 3 seconden ingedrukt.
Het apparaat zal dan “ingeschakeld” zeggen, indien u het knopje weer
3 seconden indrukt wordt er “uitgeschakeld” gezegd.
Indien het apparaat langer dan 60 seconden niet gebruikt wordt, dan
schakelt de labellezer automatisch uit.

5. WIJZIGEN VAN DE TAAL
De PennyTalks spreekt 6 verschillende talen. Om te wisselen tussen
de talen schakelt u PennyTalks eerst in door de aan/uit knop 3
seconden ingedrukt te houden.
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U kiest de gewenste taal door op het bijgeleverde strookje van links
naar rechts langzaam met de punt (sensor) van de labellezer te
schuiven of uiteraard andersom op het strookje.
De PennyTalks spreekt dan automatisch de gekozen taal. Aan het
begin van de strook hoort u ook een piepsignaal, indien u niet verder
gaat op de strook dan zal de labellezer niet spreken maar alleen met
piepsignalen werken.
6. INSPREKEN VAN LABEL
1. Houd vlak boven of zet de punt (sensor) van de labellezer op
de label, u hoort dan “nieuw label”.
2. Haal de labellezer van het nieuwe label af om een opname in
de microfoon te kunnen inspreken. U kunt dit label inspreken
door de plus- (2 puntjes) of minknop (3 puntjes) ingedrukt te
houden tot de melding “start opname” wordt gezegd, houd
dezelfde knop ingedrukt na deze melding en spreek uw
opname in.
3. Wanneer u klaar bent laat u de drukknop los.
En hoort u “opname klaar”
4. De boodschap is nu opgeslagen op de label en de opname is
klaar.
7. TERUGLEZEN VAN INGESPROKEN BOODSCHAP/LABEL
Houd de punt (sensor) van de labellezer vlak boven of zet deze op de
label en de desbetreffende ingesproken boodschap zal nu
uitgesproken worden.
8. VERWIJDEREN VAN INGESPROKEN
BOODSCHAP/LABEL
1. Houd de punt (sensor) van de labellezer vlak boven of zet deze
op de label waarvan u de boodschap wil wissen.
2. De PennyTalks zal nu de label uitspreken, tijdens deze uitspraak
of kort daarna dient u zowel de tweede als de derde knop met 2
en 3 puntjes gelijktijdig ingedrukt te houden tot de labellezer zegt
“gewist”.
3. Het label is nu weer geschikt om een nieuwe opname in te
spreken.
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