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Návod ke komunikátoru GoTalk 4+ / GoTalk 9+ / GoTalk 20+

Baterie a zapnutí přístroje
Použijete dvě baterie AA. Křížovým šroubovákem 
odšroubujete dvířka bateriového prostoru (viz obr. vpravo
„pohled zezadu“) a vložíte baterie. Přístroj zapnete hlavním 
vypinačem OFF/ON (zapnutý v poloze ON).

Interpretovatelné klávesy
Nahrávání zpráv k interpretovatelným klávesám
Zapněte komunikátor - po zapnutí uslyšíte pípnutí! 
Stiskněte a uvolněte tlačítko nahrávání: svítí zelená LED dioda označující číslo vrstvy záznamu a červená 
LED didoda indikující režim nahrávání. Potom stiskněte a uvolněte tu interpretovatelnou klávesu, k níž 
chcete zprávu nahrát. Při stisku klávesy začne červená didoda blikat a 
komunikátor nahrává vše, co říkáte do mikrofonu.
Nahrávání zprávy ukončíte stiskem jakékoli klávesy. Pokračujete nahráváním dalších zpráv pro další 
klávesy, případně v ostatních vrstvách. Když jste nahráli všechny zprávy (ve všech vrstvách), stiskněte a 
uvolněte tlačítko záznamu – ukončíte tak režim nahrávání.

Přehrávání
Krátce stiskněte interpretovatelnou klávesu: zelená dioda začne blikat a přehraje se zaznamenaná zpráva.
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Vrstvy
Stiskem tlačítka pod sloupečkem zelených diod změníte vrstvu záznamu. Bliká zelená dioda u čísla aktuální 
vrstvy. Dalším stiskem přejdete k další vrstvě. Vyměníte obrázkový list za list odpovídající nové vrstvě.
Zprávy nahrané v určité vrstvě vymažete takto: Stiskněte a uvolněte tlačítko záznamu vzadu na přístroji. 
Nastavte vrstvu, kterou chcete vymazat (zeleně svítí dioda u čísla mazané vrstvy). Potom propiskou nebo 
sponkou  stiskněte tlačítko ERASE. Vymažete všechny zprávy v dané vrstvě. Stejným postupem můžete 
vymazat další vrstvy. Tlačítkem ERASE nevymažete hlavní fráze pod hlavními klávesami.

Zámky
Uzamčení zabrání nechtěné akci při stisku tlačítka vrstvy nebo záznamu.
• Zámek vrstvy — vrstvu uzamknete takto: Stiskněte a podržíte tlačítko záznamu vzadu na přístroji. Svítí 
červená a zelená dioda. Při stále stisknutém tlačítku záznamu, stiskněte a uvolněte tlačítko pro snížení 
hlasitosti (tlumeněji). Obě diody přestanou svítit, takže víte, že vybraná vrstva je uzamčená.

• Zámek záznamu — záznam uzamknete takto: Stiskněte a podržíte tlačítko záznamu vzadu na přístroji. Svítí 
červená a zelená dioda. Při stále stisknutém tlačítku záznamu stiskněte a uvolněte tlačítko pro zvýšení 
hlasitosti (hlasitěji). Obě diody přestanou svítit, takže víte, že záznam je uzamčený.

Záznam i vrstvu odemknete takto: Komunikátor vypnete. Pak podržíte tlačítko záznamu a komunikátor 
zapnete při stále stisknutém tlačítku záznamu. Na jednotlivých vrstvách se postupně rozsvěcují zelené 
didody a červená dioda se krátce rozsvítí a pípne.

Hlavní fráze
Řada hlavních kláves
Postupujte podle návodu pro nahrávání (viz výše). Hlavní fráze zůstávají stejné ve všech vrstvách, dokud je 
nepřehrajete frází novou.

K hlavním klávesám byste měli nahrát fráze, které se při komunikaci často používají, např. pozdravy, obecné 
otázky nebo základní potřeby. Hlavní fráze je dostupná v každé vrstvě.
Příklady hlavních frází: dobrý den, nashledanou, prosím, děkuji, ano, ne.

Tvorba výměnných listů
Rastr kláves na internetu
Na internetové adrese www.spektra.eu si stáhnete rastr kláves odpovídající verzi komunikátoru GoTalk, 
kterou používáte. Rastr kláves je stránka A4 ve formátu Word (.doc) s vyznačeným rozložením kláves. Do 
rastru vložíte v počítači vlastní obrázky nebo text a vytisknete. Pak oříznete podle vyznačeného obvodu na 
potřebnou velikost.

Úschovna výměnných listů
Pro každou vrstvu si zhotovíte jeden obrázkový list, listy skladujete v prostoru pro úschovu výměnných listů. 
Při změně vrstvy obrázkový list vyměníte: starý vrátíte do úshovny a z úschovny založíte patřičný nový list. 

Verze komunikátoru GoTalk

GoTalk 4+ GoTalk 9+ GoTalk 20+
2 hlavní a 4 interpret.klávesy
Záznam celkem: 4,6 min (274 sec)
Rozměry: 30 x 22,5 x 2 cm

3 hlavní a 9 interpret.kláves 
Záznam celkem: 8,5 min (510 sec)
Rozměry: 30 x 22,5 x 2 cm

5 hlavních a 20 interpret.kláves
Záznam celkem: 15 min (900 sec)
Rozměry: 30 x 22,5 x 2 cm

Příklady využití komunikátoru
 Pro komunikaci s nemluvícími, u kterých se budují komunikačních dovednosti
 Pro komunikaci v cizím, neznámém jazyku


