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Talking Brix 2 

Artikelnummer: 130032

1. Dra spaken på baksidan till REC. 
2. Tryck och håll nere den färgade kontaktytan på framsidan. 
3. När lampan börjar blinka, läs in ett meddelande på upp till 10 sek. 
4. När du är klar släpper du trycket på den färgade kontaktytan. 
5. Dra spaken på baksidan från REC till ON. Klart! 

Spela in meddelande

Tryck på den stora färgade kontaktytan på framsidan av TalkingBrix 2 för att spela upp ditt 
meddelande.

Spela upp meddelande

Talking Brix 2 är ett 3-pack av samtalsapparater av 
typen ”talknapp”. De kan användas individuellt eller 
fästas i varandra. 

På varje talknapp kan du spela in ett meddelande på 
10 sekunder, vilket faktiskt är mer än vad det låter. 

På baksidan finns ett inspelningslås som minimerar 
risken att du ofrivilligt raderar ett meddelande.

Introduktion

Bildstöd om max 32 mm i diameter med symboler, bilder, foton och/eller text kan användas för 
att förtydliga vad ditt meddelande handlar om. 

Lyft det transparenta locket, placera ditt bildstöd ovanpå den färgade tryckytan och sätt tillbaka 
det transparenta locket. 

Använd bildstöd med det medföljande locket
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Du kan koppla ihop flera TalkingBrix 2 och på så vis få flera 
olika tryckytor i samma apparat. Koppla samman de genom 
att haka i fästena på sidorna av enheten.

Koppla ihop flera TalkingBrix 2

TalkingBrix 2 har en inbyggd magnet som gör att den enkel att montera på metalliska/magnetiska 
ytor, exempelvis en kylskåpsdörr. 

Inbyggd magnet

När batteriet behöver laddas kommer LED-lampan att blinka rött tre gånger efter att du har 
spelat upp ditt meddelande. Anslut TalkingBrix 2 till den medföljande laddaren. Lampan kommer 
att ha ett fast rött sken under tiden batteriet laddas. När lampan blir grön är batteriet fulladdat. 

Du kan inte använda TalkingBrix 2 under tiden som batteriet laddas.

Ladda batteriet


