Attainment Konuşan Aletler

Özellikler
G 6 veya 24 mesaj
G Mesaj başına 10 san.

kayıt
G 30 x 5.7 x 1.3 cm
G Yirmidört 2 cm veya

altı 5 cm aktif alan
G Harika ses
G Kolay kayıt
G Hafif (190 g)
G A A pil kullanımı

(dahil)

İnanılmaz fiyatlarda ,iki ince hafif konuşma aleti (Talker). Ve mükemmel
sesleri var! Attainment talker aletlerinin kullanımı ve kayıt yapması ı
çok kolay, mesaj başına 10 saniye kayıt süresi. AT6 nın mesaj başına
büyük (5cm) aktif alanlı 6 mesaj kapasitesi var, ve AT24 ün 24 mesaj kapasitesi
ve daha küçük aktif alanı (2 cm) var. Kayıtı dinletmek için aktif alana basın.
Şeffaf plastik muhafaza iletişim ipuçlarını korur.
Talker’ı 2 elle tutup konuşmayı baş parmağınızla aktifleştirin, veya masa
üstü talker olarak kullanın . Kaymayı önleyen pedler talker’ın kaymasını
önler ve ek şablonlar arkadaki cepte saklanabilir. 2 AA pil ile çalışır (dahil).
GoTalk Şablon Software (ayrı satılır) kullanarak kaliteli kişiselleştirilmiş
şablonlar yaratabilirisiniz.
Attainment Talker 6

(AT-6)

Attainment Talker 24

(AT-24)

GoTalk® Pocket
Küçük, portatif, 30 mesaj

GoTalk Pocket hafiftir,
sekillendirilmiştir, Küçük olduğu
için elnize, cebinize veya çantanıza
kolayca sığar. Askı kordonunu
ekleyin ve üstünüzde taşıyın. Altı
mesaj tuşu ve beş seviye
kullananlara konuşacak çok şey
sağlar .
Şablonlar kolayca yerleştirilebilir
ve arkadaki çıkartılabilir cepte
saklanabilir. Tüm GoTalk modelleri
gibi Pocket dayanıklı, çekici,
kullanımı kolaydır ve harike ses
kalitesi vardır. Güçlü ve portatyif
bir iletişim cihazı, mükemmel bir
fiyatla ! 3 AAA pili dahil.

İki
askı
deliği

Şablon girişi

Şablon
saklama
cebi,
arkada

ses
kontrol

Kolay
tutma

Yerleşik
Tuş
koruma
Hoparlör
5 kayıt
seviyesi

GoTalk Pocket
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(GT-P06)

Boyut: 9 x 14 x 2.5 cm
Ağırlık: 200 g Kayıt süresi: 5 dak.

GoTalk Express 32

Birden
fazla mesaji
sıralı dinletin
sequence!

®

taramalı

Özellikler
G Messaj başına 9 san. kayıt süresi
G 8 mesaja kadar sıralı çalın
G Tam tarama yeteneği
G Görsel ipucu—4 LED mesajları çevreler
G Sesli ipucu (1.5 san.), veya bip sesi
G Beş kayıt seviyesi
G S e vi ye ve k a yı t

k i l i di
G 3 A A pili dahil
G Kulaklık erişimi
Boyut: 36 x 25 x 4.5 cm

Ağırlık: 1.02 kg

Tarama Yeteneği
Görsel İpucu—four bright LED pipes surround
the mesaj tuşları
Sesli İpucu—1.5 saniyelik kaydedilmiş ipucu
veya değişik tonda bip seleserinden seçim imkanı
Tarama deseni—adımlı, lineer, veya grup
tarama
Anahtarlı Erişim—tekli veya çift erişim
ve yaylı anahtar özelliği
Mesaj adedi—2, 4, 8, 16, veya 32
mesaj ve tarama seviyesi özelliği
Tarama Özelliği—
G sütun veya satır olarak tarama
G atlayarak tarama
G Hızlı, orta veya yavaş tarama hızı

Kayıt süresi: 28 dak. üstü

Daha Gelişmiş bir GoTalk!
Express 32 is kullanımı kolay fakat güçlü, düşük teknoloji ve dinamik görüntülü
iletişim araçları arasında bir köprü oluşturur
Tüm GoTalk aletleri gibi, Express 32 is dayanıklı ve estetiktir ve harika ses verir.
Bazı heyecan verici özelliklerde ekledik. Örneğin görsel komut istemleri için
surround-mesaj LEDleri, Her mesaja1.5 saniye sesli ipucu ekleme seçeneği,ve
ve kesinitsiz olarak çoklu mesajları sırayla çalabilme ! Artı, GoTalk Express 32
tam işlevli bir tarama cihazıdır ve yeni veya deneyimli iletişimciler için idealdir.

Standart ve Ekspres
İki operasyon seçenği arasından seçin: Standat ve Ekspres. Standart metot herhangi bir
GoTalk gibi çalışır—bir mesaja dokunun ve alet konuşur. Express metotla,
kullanıcılar mesajları birleştirip sırayla çalabilirler. Tarama kipinde hem
Standart hemde Ekpres çakışma olasıdır.
GoTalk Express 32
(GT-E32)

G Ayarlama sonrası, tarama gözden geçir özelliği

Taşıma Askısı

ile etkiyi hemen görebilme

GoTalk® Express 32 Standı
Stand, dayanıklı PVC plastikten yapılma olup,
Express 32 doğru açıda tam yerinde tutar.
Yerine kilitlenir ve kaymaz lastik ayaklar
İstenmeyen hareketleri önler
Kullanıcıları taramadadoğrudan seçim
için ideal
Kolay taşıma veya saklama için katlanır.
GoTalk Express 32 Stand

(GT-ECS)
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(GT-ESR)

GoTalk® 9+

Yerleşik
tutanak

Hoparlör

Dünyada en çok satan!
GoTalk 9+ hafif ve dayanıklıdır ve tüm GoTalk’lar gibi,
45 mesaj kapasitesi bulunur (9 tuş ve 5 kayıt seviyesi).
Artı üç "temel mesaj" hep ayni seviyede kalır, böylece
önemli mesajları her seviye için tekrar tekrar kaydetmek
gerekemez. Artı yeni teknoloji mükemmel ses knotrlü
sağlar. Artı kolay kayıt, tüm seviyenin silinme seçeneği,
ve yerleşik şablon saklama. Ve bütün bu harika
özelliklerle GoTalk’un kullanımı çok kolay ve ekonomik
fiyatlı! 2 AA pil dahil.
GoTalk 9+
(GT-09)

5 Kayıt seviyesi

Temel
mesaj
tuşları

Ses
kontrol

4 . 5 x 5. 5 c m
tuşlar

Bonjour!
Comment
ça va?

Şablon
sekme

Mesajınızı kaydedin,
Böylece mesajlarınız istediğiniz
dil lehçe veya şivede geri
oynatılabilir

Yerleşik
tuş
koruma
Boyut : 23 x 30 x 3 cm
Yerleşik
tutanak

Kayıt süresi :9 dak .

Ağırlık : 625 g
5 Kayıt sevi

Hoparlör

GoTalk® 20+
100+ mesaj!
GoTalk 20+ hafif ve
dayanıklıdır, ve GoTalk’lar
gibi, 100 mesaj kapasitesi ve
5 katıy seviyrsi bulunur. Artı
beş "temel mesaj" ayni
seviyede kalır böyleceher
seivyede kayıt yapmak
gerekmez. Artı yeni teknoloji
harika ses ve ses kontrolü
sağlar. Artı kolay kayıt, tüm
seviy esilme seceneği, ve
yerleşik şablon saklama. Ve
bütün bu harika özelliklerle
GoTalk’un kullanımı çok kolay
ve ekonomik fiyatlı!
2 A A pil dahil .
GoTalk 20+

temel
mesaj
tuşları

Ses
kontrol

25 cm
kare
tuşlar

Şablon
sekme

Yerleşik
Tuş
koruma

(GT-20)
Boyut : 23 x 30 x 3 c m

Go Talk’larda
gösterilen
resimler f iyata
dahil değildir.

GoTalk Şablon
yazılımı için arka
sayfaya bakınız.

Ağırlık : 650 g

Kayıt süresi : 15 min.

GoTalk® Taşıma Stand
Attainment fimasının GoTalk Carry Standı göze batmayan,
kullanımı kolay ve GoTalk 4+, GoTalk 9+ ve GoTalk
20+ aletlerine uyar. Bu hafif dayanıklı yeşil plastik dosya
GoTalk aletlerini kapalıyken güvenle saklar ve stand olarak
kullanım için kolayca açılır. GoTalk Taşıma Standı GoTalk+
ınızı korur ve sınıf, ev veya dışarda kullanım için idealdir
GoTalk Taşıma Standı (GT-B00)
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Boyut : 31 x 53
cm
Ağırlık : 500 g
(GoTalk hariç )

Yerleşik tutanak

5 Kayıt seviyesis

GoTalk® 4+

Hoparlör

AAC Başlamak içi mükemmel bir yer
Sesi
kontrol
Temel
mesaj
tuşları
Şablon
sekme

7 cm tuşlar

GoTalk 4+ hafif ve dayanıklıdır,ve tüm GoTalklar gibi,
şimdi 20 mesaj kapasitesi mevcuttur (4 büyük tuş ve 5
kayıt seviyesi). Artı iki "temel mesajlar" seviye değiştirince sabit
kalır. “Merhaba” ve “tamam gibi” temel mesajlar için harika.
Artı yeni teknoloji harika ses ve ses kontrolü sağlar. Artı
kolay kayıt, tüm seviy esilme seceneği, ve yerleşik şablon
saklama. Ve bütün bu harika özelliklerle
Bu bir GoTalk kullanımı
kolay ve fiyartı ekonomik
2 AA pil dail.
GoTalk 4+
(GT-04)

Yerleşik
tuş
koruma

Boyut : 23 x 30 x 3 cm

Ağırlık : 565 g

Kayıt süresi :4 .5 m in.

GoTalk® Butonu

Sesli Ipucu
Sesli Ipucu portatif bir cihaz olup
gerekten yerde sözlü hatrırlatma
yapar. Beş mesaja kadar kaydedin
(60 saniye tolam kayıt süresi ) ve
saati ayarlayarak belirli zamanlarda
çalsın. Her mesaja iki playback
zamanı tanınabilir.Örneğin " İlaç
alma zamanı," mesajını 7:00 ve
18:00 de çalması için ayarlayın.
Eğer mesajı tekrarlanacaksa, bir dakika içinde
REPLAY butonuna basarak tekrarlatın. Kemere
takma klip ve iki AAA dahil.

İlaç alma
zamanı.
Boyut : 6 x 12 x 2
cm

Kolay kullanımlı,esnek ve şık!
GoTalk Butonu 10 saniyelik
mesaj kaydeder ve büyük PLAY
butonu kullanımı kolaylaştırır.
Kompakt boyutu cebinize
Boyut : 5.5 cm çapı
kolayca sığmasını sağlar. Veya
yerleşik mıknatısını kullanarak
buz dolabina veya metal yüzeye
sabitleyin. Çoklu mesajlar için
birden fazla kullanın. Piller dahil.
GoTalk Butonu

Bir
meyve suyu
lütfen

(GT-00)

Yerleşik magnet

VoiceIpucu (VC-05)

Boyut : 10 x 6 x 1 cm
kapal ı yken

TımeCue

Sayısal ir saate bağlı tek mesajlık bir cihaz. Bir mesaj kaydedin ve
sonra mesajı istenilen saate çalın. Örneğin kullanıcılara “Müzik
dersinin 5 dakika sonra başlayacağını hatırlatın” veya "Gitme
zamanı geldi!" Ek bilgi için bir resimde ekleyebilirsiniz.
Timecue hafif ve incedir ve düzkatlaarak çanta ve cebe kolayca girer.
Okulda evde veya toplumda bağımsızlığı teşvik eder. Piller dahil .

Time Cue

(TU-01)

Personal Talker
Cep-boyutlu Personal Talker 10 saniyeye kadar tek mesaj
kaydeder. Bir kalme ucu gerekir silme için, böylece kazaen
silmeler engellenir. PLAY butouna basarak mesajı veya
deyimi başlatın. veya kendinde yapışkanlı” bumper”
kullanrak tek anahtarlı erişim ile eğitime başlayın. Önüne
resim sembol koyun ve herhangi bir yere basarak mesajı
tetikleyin. Piller ve bumper dahil.
Personal Talker

(AT-P01)

Clip Talker

GoTalk® One

Bu ekonomik, yüksek-kaliteli
tek mesajlık talker’ıbüyük
resim ekranı ve byük renkli
bir PLAY butonu vardır!
GoTalk One , süper ince ve
hafiftir ve sadece 57 gr gelir.
Ses kalitesi sizi etkileyecektir !
Resminizi çerçeveye yerleştirin
ve arkasındaki anahtarı
kaydırarak Kaydedin. PLAY
butonuna basarak 10 saniye
kadar konuşun sonra anahtarı
PLAY kaydırın . GoTalk One
aletiniz hazırdır!
Piller dahil .

Clip Talker’ın tek mesaj ve sekiz
saniyelik süreli kapasitesi vardır .
Dokunması kolay play butonu, rahatça
erişilebilen çal/kaydet anahtarı ve
kayıt süresnce yana LED ışıgı vardır.
Avuç büyülüğündeki boyutu el iletişim
cihazı olarak ideal kılar . Bir kaç Clip
Talker aletleri masaya konarak çoklu
iletişim seçeneği oluşturulabilir.
Pil ve çıkatılablen klip dahil .
Boyut : 4 x 6 x 1 cm

Clip Talker

(OT-02)

GoTalk One

Anahtarlıklı Chain
Talker

(GT-01)

Boyut : 6 x 12 x .7 cm

TalkBook Four
Çoklu mesajlar veya sırlaı
adımlar oluşturmak için
mükemmel çözüm. Vinil
Dosyanın dört GoTalk Ones
(dahil ) ve bir büyük görsel
ipucu saklama cebi var.
Dayanıklı, ekonomik ve
taşıması kolay dört mesajlık
illetişim cihazı.

Clip Talke r gibi, ama klip yerine anahtarlıklı.
Park yerini, alış veriş kalemlerini veya kişisel
bilgileri hatırlamak için ideal. Dokunması
kolay play butonu, rahatça erişilebilen
çal/kaydet anahtarı ve kayıt süresnce yana
LED ışıgı vardır.
Avuç büyülüğündeki
boyutu el iletişim cihazı
olarak ideal kılar. Piller
dahil .

TalkBook Four
(GT-018)

Anahtarlıklı Chain Talker
(AT-K01)

Boyut : 33 x 16 x 1.5 cm Ağırlık : 596 g
Boyut : 4 x 6 x 1 cm

VoicePod
VoicePod resimlerinize, dil ve cümle
kartlarınıza bağlantılı konuşma kaydetmenizi
sağlar. 3 6 adet ekrar kullanılabilir özel kimlik
stripli 2 taraflı zarf içerir . Buda kolay
kullanımlı portatif VoicePod 72 mesaj
kaydedilebilir demektir!
Çalışma şekline gelince. Herhangi bir zarfın şeffaf
kapağına bir resim veya dil kartı koyarak
kişiselleştirin
Zarfı VoicePod sokun ve
dokuz saniyeye kadar bir mesaj
kaydedin . Kayıt/kilitle özelliği
istenmeyen silinmeleri önler .
PLAY basarak kaydınızı
dinleyin. Şimdi kişiselleştirilmiş
zarf VoicePod sokulunca sizin
measjınız çalar. PLAY
butonuna basarak zarfla
ilişkilendirilmiş mesajı tekrar
dinleyebilrsiniz. Yeşil
PRESS/PLAY çubuğunu takarak mesajlara daha erişim sağlayın.
Mesajları istediğiniz kadar silip tekrar kaydedebilrisiniz.. İki AAA pil
dahil .
VoicePod

(VP-10
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Sıcak
çikolata
içeceği
istiyorum
lütfen.

11 x 11 cm
ye kadar resimler
konulabilir

Konuşmayı başlatmak
için bir resime veya play
butonuna basın

Ses kontrol

Özellikler

Express One™
Konuşan tabela!

Duvara
montaj
olukları

Bu cume
saat 10 da
lunparkı
unutma

konuşmayı başlatın
G Konuşan

tabelalar için
duvara montaj
G Tek mesalıkj

iletişim
G Kaliteli ses

G Ses kontrol
kontrol, a 13 x 18 cm dokunmatik
G AAA piller dahil
alan. Dayanıklı, hafif , ve kullanımı
kolay.
Express One (GT-E01)

AAA
piller
dahil

G Resimebasarak

E x p r e s s O n e yüksek kaliteli mesaj talker’ı olup
ekstra bütük aktif alana sahiptir. Duvara montaj
konuşan tabela veya masa üstü iletişim cihazı
için idealdir. Konuşmayı başlatmak için bir
resime veya play butonuna basın. Büyük veya
küçük fotoğraflarınıza göre tasarlanmıştır.
Express One’ın 10 saniye kayıt süresi
vardırve kaliteli konuşma playback, sesi
vardır.

G 13 x 18 cm,

10 x 15 cm, veya 8 x
13 cm fotoğraflar için
Dfikey veya
yatay oryantasyon

Hoparlör

Duvara montaj konuşan
tabela . olarak
Veya tek büyük aktif alanlı
Ünite olarak kullanın.

Boyut : 18.5 x 15.3 cm Ağırlık : 225 g

Boyut:
29 x 11.5 cm
kapalı

Konuşan Foto Albümü
Kolay kullanımlu konuşma cihazı, standart 10 x
15 cm fotoğraf alabilir. 24 Sayfasına 10 saniyeie
kadar kayır yapabilirsiniz. Hikayeler, iletişim
kitaplari, adım adım talimatlar, bellek kitapları
ve kişisel bilgi için ideal. Şeffaf zarflara resim
veya metin kartları takın ve ilgili mesaj
kaydedin. Kullanıcı PLAY butonunu sıkarak
konuşmay başlatabilir. İki AAA pil dahil .
Konuşan Foto Albümü

(PH-01)

Boyut : 11.5 x 11.5 cm closed

İletişim Kitapları
Bu dayanıklı İletişim kitapları “basılabilen” iletişim sistemleri için
idealdir. Açılması kolay kitaplar düz durur her sayfayı sayfa
sekmesiylekolayca çevirebilirsiniz. Her 12 zarftan biri için bir sembol
kullanın veya dokuz adede kadar her zard için 2.5 cm semboller
kullanabilirsiniz! Fotoğraflarla, sembollerle veya istediğiniz çizimlerle
kişselleştirin.
Küçük İletişim Kitabı (13 zarf)

(WBK-01)

Büyük İletişim Kitabı (35 zarf)

(WBK-05)

ww.AttainmentCompany.com
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GoTalk® Şablon Yazılımı v.3.0

GoTalk Şablon Yaılımı ile harika görünümlü şablonlar yaratmak
kolay ve hızlı ! Bu güncellenmiş sürüm komple
Imagine Sembol Kütüphanesi ve çevrim içi arama özelliğiyle
beraber geliyor ve buda size milyonlarca görüntüye anında
erşim sağlar.. Dosyalarınızı PDF, JPG, veya PNG
formatlaronda kaydedebilir ve onları başkalarına e-posta ile
gönderebilirsiniz. Şablon hücreleri şimdi birden fazla görüntü
ve metin kutuları içerebilir ve böylece kişiselleştirilmiş
iletişim tahtaları yaratabilrisiniz . Değiştirme özellikleri
metinlerin renk, boyut , ve fontlarının değişimine izin verir.
Resimleri büyütün, döndürün veya kırpın . Attainment's AAC
ürünlerinin düzünelerce hazır şablonlarından faydalanın artı
standart kağı boyutları kullanın. Şablonları herhangi bir inkjet
veya lazer printer ile basın. Sadece Windows için.
GoTalk Şablon Yazılımı
(GT-07)

Özellikler
G Düzünelerce hazır

şablondan seçin
G Hızla profesyonel
şablon yaratın
G Görüntüler için
çevrim içi arama yapın
G Kendi fotoğraflarınızı

ekleyin
G Görüntüleri ve metinleri
tam işlevli editör ile
değiştirin
G Tek hücreye çoklu
resim ve metin kutusu
yerleştirinl
G Şabşlonları kaydedin basın
G PDF, J P G , o r PN Golarak kaydedin
G Her dilde metin ekleyin
(Latin alfabesi)

AAC Nasıl Kullanılır?
Kim kullanır
GoTalks?

GoTalks genelde konuşamayan çocuk ve yetişkinler
tarafından veya otizm aşırı özürlülük
yüzünden konuşması zor anlaşılanlar
,, baş yaralanmaları, inme veya konuşmayı
sınırlayan hastalıktan müzdarip kişiler
tarafından kullanılır ,

.
Bir, arkadaş, aile üyesir, terapist, veya eğitmen
Kullanıcının mesajlarını kaydeder, sonra
GoTalks
kullanıcıya hangi buton hangi mesaj
Olduğunu
hatırlatacak resimler hazırlar.
kullanımı?
Kullanıcı bundan sonra resime basarak
iletişim kurar.
"Banyoya gitmem gerek" veya "Beni yanlız
bırakın
!" veya "I need some help here!" are examples that
can be communicated clearly by the press of a button.
GoTalks can also be used to model language for practice
or to provide individualized instruction in geography,
science, health, etc.
Since you record the mesajlar, any
spoken language can be recorded.
You always have the preferred
language, dialect, ve accent.

Resimler
nerden
gelir?

Hangi diller
kullanılır?

To create pictures for the GoTalk şablon,
you can use software like Attainment's
GoTalk Şablon Software, Boardmaker by
Mayer-Johnson. You can also use stickers, ti
drawings, clippings, veya written words—
any symbol veya word that helps the use.

Hangi
GoTalk
Bize uyar?

G Kullanıcının sınırlı hareketliliği varmı?
Daha byük butonlu GoTalk gerekebilir.
Küçük butonlu GoTalk iyi el ve parmak
kullanımı olanlar için uygundur.

G How many choices can the user deal
with? Young children veya those with severe
impairments may need to have very limited choices. Remember that
you don't need to use all the buttons right away. You may leave some
veya many buttons blank, starting with just a few mesajlar,

and then adding as the user is able to use more mesajlar.
Use these to introduce Augmentative
Communication. For example, to
request juice, the user needs to
"ask" for it, using a single mesaj
device like the GoTalk Button
veya
Express One. Multiple devices can be located around the home
veya classroom, explaining what things are called veya how they are
used, veya with mesajlar related to the location: food request on the
fridge, TV request on the TV, "Good night" by the bed, etc.

Tek measjl
cihazlar nasıl
kullanılır
?

Websitemizde tüm
uluslararası distribütörlerimizi
bulabilirisiniz

remember which mesaj is on which button.
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