
Handleiding
PennyTalks (PT)

Uw persoonlijke digitale labellezer 
met spraakuitvoer en realtime 

back-up.

Korte uitleg: 
Plaats een zelfklevend label op elk object dat u 
wilt kunnen herkennen.

Houd de sensor bij het label en neem een 
spraakbericht op voor dat label. 

Wanneer u de sensor weer bij het label 
houdt, wordt uw spraakbericht afgespeeld. 
Zo kunt u elk object markeren en herkennen.

Speaker

Geluid

Aan/uitknop

Volume omhoog
Opnemen

Volume omlaag
Opnemen

Sensor

Lus voor 
halskoord

 USB-verbinding 
naar geheugenkaart

Batterijklep

Geheugenkaart

1 2

4 53

Voorkant Achterkant Geheugenkaart zit onder 
de batterijen

PT beschikt over een 
uitneembare 

geheugenkaart waar al 
uw opgenomen 

spraakberichten worden 
opgeslagen. Dit is een 
automatische back-up 

voor het geval het 
apparaat beschadigd 

raakt.

Het instellen van de taal voor 
de gesproken 

gebruiksaanwijzingen

PennyTalks beschikt over spraakuitvoer in 12 
verschillende talen, waarmee de 
gebruiksaanwijzingen worden uitgesproken.   
Er is ook een ondersteunende functie 
met belsignaal beschikbaar.

1. Druk op de Aan/uitknop en houd deze 3 
seconden ingedrukt. 

2. Raak met de sensor een van de 
beschikbare talen aan op de bijgeleverde 
lijst met talen.

3. PT geeft aan welke taal u hebt aangeraakt, 
die vanaf nu de ingestelde taal is.

Aanzetten/uitzetten:
Plaats de batterijen in de PT. Druk 3 seconden 
lang op de Aan/uitknop. Het apparaat spreekt 
vervolgens uit of het aan of uit staat.
Als de PT langer dan 60 seconden niet is 
gebruikt, schakelt het apparaat zichzelf uit. 

Opnemen van een spraakbericht:
1. Raak een label aan met de sensor tot de PT 

zegt: 'Dit is een nieuw label'. 
2. Druk op de + of - knop totdat de PT zegt: 

'Start met opnemen'.
3. Houd de knop ingedrukt en neem uw bericht op.
4. Als u klaar bent met opnemen, kunt u de knop 

loslaten.
5. Uw spraakbericht is nu opgeslagen en PT 

zegt nu: 'Opnemen afgelopen'.
Volume: 

Druk op de + of - knop om het volume te 
verhogen of verlagen.

Afspelen:
Houd de sensor bij het label. De PT speelt nu 
uw opgenomen spraakbericht af. 

Verwijderen van een opgeslagen label:
1. Raak het label aan met de sensor
2. PT speelt nu uw opname af
3. Druk op zowel de + als de - knop, totdat 

de PT zegt: 'Verwijderd'. 
Het label kan nu opnieuw ingesteld worden met 
een nieuw spraakbericht. 

Bijgeleverd in de doos:
Alkaline batterijen (niet oplaadbaar) 
USB-kabel
Halskoord
Hoofdtelefoon
Zelfklevende, voelbare labels
Zachte zelfklevende labels voor 
kleding. Veilig om te wassen en te 
drogen in de wasdroger. 
Lijst met beschikbare talen

Technische specificaties:
Batterijen: Type AAA  max 1.5 V
USB-verbinding
Standaard geheugencapaciteit: tot  
2700 opnames
Optionele geheugencapaciteit: tot 
90.000 opnames




