Talara 32

Communicatiehulpmiddel met opgenomen spraak
De Talara-32 is een eenvoudig communicatie
hulpmiddel dat spraak en andere geluiden kan
opnemen om het af te kunnen spelen. Het is
gemakkelijk om berichten op te nemen en af te
spelen. Bij het opnemen van een nieuw geluid
wordt het geheugen van de Talara-32 automatisch
overschreven.
Dit elektronisch communicatiehulpmiddel werkt met
vier niveaus en heeft een flexibele toetsenbordindeling,
tot maximaal 32 knoppen. Hiervoor kunnen papieren
vellen gebruikt worden, die zelf naar wens op een
computer te maken zijn. Hierdoor is het toetsenbord
eenvoudig op maat te maken voor zowel kinderen
als volwassenen met uitgebreide vaardigheden en
behoeften. De bediening is direct of scannend met
een schakelaar.

De Talara heeft twee modes:
AFSPELEN — Deze modus is voor de gebruiker.
De berichten worden geselecteerd en uitgesproken
als de gebruiker een toets indrukt of deze selecteert
via scanning met een schakelaar. De berichten
worden meestal afgebeeld op een papieren vel,
waarop plaatjes, foto’s, grafische voorstellingen of
woorden geprint kunnen worden. De gebruiker kan
zelf ook nog enkele instellingen aanpassen, zoals
volume en van niveau wisselen.
OPNEMEN — Deze modus is voor de begeleider die
het apparaat instelt voor de gebruiker.
In deze modus kan de begeleider de grootte
van de toetsen instellen en berichten opnemen.
Sommige instellingen kunnen aangepast worden
met de bediening aan de zijkant van het apparaat
(bijvoorbeeld scansnelheid en -methode). De Talara
heeft vier in te stellen scanmethodes, namelijk
manueel lineair step, manueel lineair direct, lineair
automatisch en rij-kolom automatisch.
Voor montage is een zeer stabiel en flexibel instelbaar
statief leverbaar. Voor de lopende gebruiker heeft de
Talara een handvat, draagriem en/of een draagtas.
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De hoofdkenmerken van de Talara-32 zijn:
• Het aantal en de grootte van toetsen kunnen
eenvoudig worden aangepast voor mensen met
wisselende visuele, lichamelijke of cognitieve
vaardigheden. Alle toetsenbordvellen zijn in te
stellen en aan te passen aan de ontwikkelingen
van de gebruiker. Per vel kunnen er 32, 16, 8,
4 horizontaal, 4 verticaal of 2 knoppen gemaakt
worden. Alle niveaus moeten dezelfde indeling
hebben. Voor elke indeling is een raster voor
vingergeleiding leverbaar.
• De 45 minuten van beschikbare opnametijd
kunnen flexibel worden gebruikt. Er is geen limiet
aan opnametijd per toets, zoals vaak wel het
geval is bij andere communicatiehulpmiddelen.
• Het scharnierende afdekvel met magneetsluiting
maakt het wisselen van vellen eenvoudig.
• Het is zeer robuust, goed beschermd tegen
vocht en vuil, simpel en lichtgewicht.

Technische gegevens:
Afmeting:
29,2 cm x 19,7 cm x 1,3 /6,4 cm
Gewicht:
0,8 kg
Voeding:
4 AA batterijen
Niveaus:
4, kiezen door gebruiker
Bediengkracht: 114 gram
Artikelnummer:
0261-10
Talara32
0261-15
Talara32 toetsenbord met 8 vlakken
0261-20	Talara32 toetsenbord met 32 vlakken
0261-25
Talara draagtas
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