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Pratend fotoalbum de luxe 
Beknopte gebruiksaanwijzing 

 
 

Het sprekend fotoalbum de luxe is een album waarin foto’s of plaatjes in de bladzijde geschoven 
worden en tevens van spraak voorzien. Het is niet geschikt  als communicatiehulpmiddel. Ga er 
voorzichtig mee om, de bladzijden kunnen eventueel scheuren. Houd hiermee rekening als u het 
boekje gaat gebruiken. Er zijn 20 bladzijden en op de voorkant kunt u een eigen foto toevoegen. 
Formaat van de foto’s is 12.5 x 17,5 cm. Buitenmaten van het album zijn 18 x 23 cm. 
 
Zet de aan/uit schakelaar aan de zijkant van de bladzijden (in de rug) aan. Er gaat een groen 
lichtje branden. 
Het inspreken gebeurt door eerst de recordknop in te drukken en dan het betreffende knopje op 
de bladzijde. Neem hiervoor de bladzijde en het opnameknopje tussen duim en wijsvinger. Houdt 
beide knoppen ingedrukt tijdens het inspreken. Het rode lampje brandt tijdens de opname. 
Spreek duidelijk en op een afstand van ongeveer 20 cm van de microfoon. Totale opname tijd is 
100 minuten, de opname tijd per bladzijde is maximaal 5 minuten. 
U kunt het bericht afluisteren door het knopje op de pagina nogmaals in te drukken. U kunt ook 
onderbreken en weer verder afluisteren met deze knop.  
Een boodschap kan telkens opnieuw over een oude boodschap heen worden ingesproken. Een 
nieuwe boodschap vervangt altijd een oude, die daarmee gewist wordt. 

 
Om de batterijen te vervangen (3x1,5V AAA batterijen) moet met een kleine kruiskop 

schroevendraaier het klepje van het batterijcompartiment losgeschroefd worden. 
 
Opname met de PC op de SD kaart zetten 
De opname wordt per bladzijde op de SD card 
opgeslagen. Op deze manier kunt u de opname ook 
overzetten op de computer. Om de SD card te 
verwijderen maakt u met een kleine schroevendraaier het 
klepje los (zie afbeelding). Druk zachtjes op de SD card 
waardoor deze eruit klikt.  
Het is nu mogelijk geluids- (MP3) of spraakopnamen 
(MP3 of WAV) van de computer over te zetten op de SD 
kaart. Belangrijk is dat de map “record” heet en dat er 
geen andere map meer op de kaart staat. Na opname 
hernoemt u het bestand als rec01.wav (rec02.wav etc.) afhankelijk van de bladzijde waar het 
geluid tevoorschijn moet komen. 
 
Formatteren van de SD kaart 
Bij storingen kan het nodig zijn de SD kaart te formatteren. Doe dit alleen als u een ervaren 
computer gebruiker bent. Lees zorgvuldig deze beschrijving, of de Engelse beschrijving achter in 
het album. 
Haal de SD kaart uit het album en stop de kaart in een kaartlezer. Wanneer er niet automatisch 
een scherm opent klik dan op de “start” knop en kies “mijn computer”. Klik met de rechter 
muisknop op de icoon van uw kaartlezer, kies vervolgens de optie formatteren in het menu. 
Mocht er gevraagd worden in welk bestandssysteem de kaart gezet moet worden, klik dan op de 
optie FAT32. 
 

Het fotoalbum heeft aan de onderkant een ingebouwde luidspreker met volumeknop en een 
ingang voor een koptelefoon (3,5 mm). 
 
 
 




