
 

nnaauuddoojjiimmoo 
iinnssttrruukkcciijjaa 

 
 

lygio LED indikatorius 
(žalias) 

mikrofonas 

diktofonas 

 
 

pagrindinio žodyno 
mygtukai 

17 sekundžių kiekvienas 
 
 

žinučių mygtukai 
10 sekundžių kiekvienas 1-4 lygiuose 

20 sekundžių kiekvienas 5 lygyje 
 
 

vaizdas iš nugarėlės 
ĮRAŠYMO mygtukas 

įrašymo LED 
indikatorius 
(raudonas) 
garso stiprumo 
kontrolė 

 

 
lygio keitimo 
mygtukas 

 
mygtukų 
apsauga 

paveikslėlių lentelė 
ir lentelių dėklas 
(paveikslėliai neįskaičiuoti) 

įjungimo/ 
išjungimo 

jungiklis 

ištrinti 
lygį 

 
bendras 

įrašymo laikas: 
4,6 minutės 
(274 sekundžių) 

 

baterijų skyrius  
išmatavimai: 9" x 12" x 1 1/8" svoris: 20 uncijų 



nnuurrooddyymmaaii 
 

 

žinutės įrašymo mygtukai 
Jums įjungus GoTalk 4+, pasigirdo pypsėjimas! 
Paspauskite ir paleiskite įrašymo mygtuką, 
užsidega lygio LED (žalias) ir įrašymo LED 
(raudonas) indikatoriai. Kol jie dega, paspauskite 
ir paleiskite žinutės, kuriai jūs planuojate 
įrašymą, mygtuką. 
Jums paspaudus žinutės mygtuką, įrašymo LED 
(raudonas) indikatorius mirksi, parodydamas, 
kad vyksta įrašymas. 
Jūsų žinutei pasibaigus, įrašymui nutraukti 
paspauskite bet kurį mygtuką. Tęskite kiekvienos 
žinutės įrašymas arba įrašykite visą lygį. Jums 
įrašius visas žinutes (arba visą lygį ar lygius), 
paspauskite ir paleiskite įrašymo mygtuką. 

 

 

paleisti žinutę 
Paspauskite ir paleiskite žinutės mygtuką; 
žalias lygio indikatorius pradeda mirksėti. 

Jūsų įrašytos žinutės atgaminamos. 

lygiai 
Norėdami pakeisti lygį, paspauskite ir 
paleiskite lygio keitimo mygtuką žemiau 
žalio LED indikatoriaus. Dabartinį lygį 
nurodantis žalias LED indikatorius pradeda 
mirksėti. Norėdami pakeisti lygį, vėl 
paspauskite mygtuką. Pakeiskite 
paveikslėlių lentelę, kad atitiktų naują lygį. 

 

Norėdami ištrinti lygį, paspauskite ir 
paleiskite įrašymo mygtuką įrenginio 
nugarėlėje. Spauskite lygio keitimo 
mygtuką, kol bus pasiektas lygis, kurį norite 
ištrinti. Įkiškite rašiklio šerdelės galiuką arba 
sąvaržėlę į mažą skylutę (Ištrinti lygį) 
įrenginio nugarėlėje. Taip jūs ištrinsite visą 
lygį. Pakartokite minėtus veiksmus, 
norėdami ištrinti kitus lygius. Ištrynus lygį, 
pagrindiniai žodyno žodžiai ar frazės 
neištrinamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vaizdas iš nugarėlės 

 
 

funkcijų blokavimas 
Užkerta kelią nepageidaujamam 
nurodytų mygtukų naudojimui. 

• Lygio blokavimas – norėdami aktyvuoti lygio 
blokavimą, atlikite šiuos veiksmus: 
paspauskite ir palaikykite įrašymo mygtuką 
įrenginio nugarėlėje. Įsijungs raudonas 
įrašymo ir žalias lygio LED indikatoriai. 
Nepaleidžiant įrašymo mygtuko, paspauskite 
ir paleiskite garso stiprumo mažinimo 
mygtuką. Raudonas įrašymo ir žalias lygio LED 
indikatoriai išsijungs, parodydami, kad jūsų 
lygio blokavimas AKTYVUOTAS. 

• Įrašymo blokavimas – norėdami aktyvuoti 
įrašymo blokavimą: paspauskite ir palaikykite 
įrašymo mygtuką įrenginio nugarėlėje. 
Įsijungs raudonas įrašymo ir žalias lygio LED 
indikatoriai. Nepaleidžiant įrašymo mygtuko, 
paspauskite ir paleiskite garso stiprumo 
mažinimo mygtuką. Raudonas įrašymo ir 
žalias lygio LED indikatoriai išsijungs, 
parodydami, kad jūsų įrašymo blokavimas 
AKTYVUOTAS. 

 

Norėdami ATŠAUKTI įrašymo ir lygio 
blokavimą, išjunkite įrenginį. Išjungus įrenginį, 
laikydami paspaudę įrašymo mygtuką, 
įjunkite įrenginį. Įsijungia žalias LED 
indikatorius, kuris prabėga per kiekvieną lygį, 
taip pat trumpam įsijungia raudonas įrašymo 
LED indikatorius bei pasigirsta pypsėjimas. 

įjungimo / 
išjungimo 
jungiklis 

ištrinti 
lygį 

 
 
 

 
ĮRAŠYMO   

mygtukas 



aktualus pagrindinių žonučių mygtukų dydis 

Bus 
Hi 

2 pagrindinio žodyno žinučių mygtukai 
Norėdami įrašyti žinutę, laikykitės nurodymų. Pagrindinio žodyno žinutės pasiliko vienodos visuose lygiuose, nebent jūs kažką 
įrašysite ant jų. 

Please Thank You 

  ppaaggrriinnddiinniiss  žžooddyynnaass   
 

 

 

 
Šios 2 žinutės gali būti pritaikytos bet kokioje situacijoje! 

pirmas variantas antras variantas 

Pagrindinis žodynas naudojamas kasdienėms bendravimo žinutėms. Šios žinutės gali apimti sveikinimus, komentarus, 
bendrus klausimus ar pagrindinius poreikius. Pagrindinio žodyno žinutės nesikeičia, nepriklausomai nuo lygio.  



  kkuurrttii  ppaavveeiikkssllėėlliiųų  lleenntteelleess    
 

 

 

GoTalk™ overlay 
programinė įranga 

Kurkite lenteles lengviau su GoTalk Overlay 
programine įranga! Susideda iš daugiau nei 
tūkstančio nuotraukų ir paveikslų, papildomai 
jūs į kiekvieną lentelę galite įterpti jums 
aktualius paveikslus. Langeliuose gali būti 
paveikslėlis, tekstas (bet kokia kalba!) ar jie 
kartu. 
Funkcijų redagavimo dėka jūs 
galite keisti spalvą, dydį ir 
teksto šriftą. 
Perkelkite, padidinkite, sukite 
ir apkarpykite paveikslus. 
Šablonai pridedami prie visų 
GoTalk produktų. Išsaugokite 
lentelės failus ir pasidalinkite 
jais su kitais GoTalk 
naudotojais. 

idėjos lentelės 
Čia nurodomi kai kurie būdai lentelėms sukurti 
su GoTalk 4+! 

• pasinaudoti GoTalk Overlay 
programine įranga 

• rašyti žodžius žymekliu ant tuščio 
lentelės šablono 

• iškirpti / įterpti paveikslus ar 
simbolius lentelės šablone 

• uždėti lipduką ant kiekvieno 
kvadrato ir užtikrinti tekstūrą 
silpnaregiams 

 

lentelių 
saugojimo skyrius 

Dabar jūs galite išsaugoti mažiausiai vieną 
lentelę kiekvienam lygiui lentelių saugojimo 
skyriuje. Tai palengvina lentelių keitimą, 
pasikeitus aplinkai ar pagrindinėms pokalbio 
temoms! Čia taip pat galite išsaugoti 

Idėjų įgyvendinimas 
Jūs galite naudoti savo GoTalk 4+ daugumai 
veiklų. Toliau pateikiami keli pavyzdžiai: 

• kalbantis alternatyvaus komunikavimo 
įrenginys 

• modifikuotos mokymo programos 

• vizualinių ir akustinių kalbos signalų 
skleidimas 

 
      papūga  karvė  

 
 
 

 
    dramblys  drugelis  

naudojimo instrukciją. 

• nurodymai įvairiose aplinkose ar esant 
tam tikroms užduotims 

• anglų kalbos mokymo kaip antrą kalbą 
programoje naudojimas 

Attainment Company, Inc. 
pašto dėžutė 930160 • 504 Commerce Parkway 
Verona, WI 53593-0160 ••JAV ••Tel. 1-800-327-4269 
TARPTAUTINIAI SKAMBUČIAI 1-608-845-7880 

www.AttainmentCompany.com 
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http://www.attainmentcompany.com/

