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BESKRIVNING AV HANDENHET AT-100 v.2  
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Inbyggd högtalare 

Uttag för externa hörlurar 

Knappkontroll; sifferpanel  0-9 (totalt: 1-950 spår) 

Volymkontroller (siffra 7 resp. 9) 

Gå till nästa ljudspår (siffra 0) 

PLAY (spela upp) samt PAUS 
Ljusindikator för på/av samt batteristatus 

ON/OFF-knapp (på/stäng av) samt STOP-knapp 
för ljuduppspelningen 

Anslutningskontakt för batteriladdning i laddstation.  
Baktill: fäste för bärrem  

Förklaring:  
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Om något verkar fel…(forts) 
 
”Guiden lägger av plötsligt” (forts) 
Vid programmering av ljudspår till 
handenheterna kan en inställning av 
viloläge för enheten göras i programvaran.  
 
Rekommenderad inställning är 30 eller 40 
minuter. Efter den tiden stängs luren av, för 
att spara batteri. Om en lur råkat få fel 
tidsinställning, t ex bara 5 minuter, kan det 
alltså hända att enheten stänger av hela 
tiden.  
 
->Se Okayo AT-100:s manual för 
programvara (på CD-skiva) för att 
kontrollera och ev. justera tidslängden före 
viloläge, med funktionen ”Shutdown” 
 
”Ljudet hackar/skrapar vid uppspelning” 
Okayo AT-100 spelar ljudfiler i MP3-format, 
stereo med standardkvalitet, sk CD-kvalitet: 
44 000 kHz.  
 
Om däremot ljudfiler med högre 
kvalite/högupplösning, 48 000 kHz, laddas 
till guiden, finns risken att internminnet inte 
orkar spela upp ljudet felfritt: ljudet kan 
hacka. 
Ljudfilerna måste då sparas om med 
ljudformatet CD-kvalitet 44 000 kHz och 
laddas in på nytt i enheterna. 
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KNAPPFUNKTIONER  

Starta guiden: 
 
Håll knappen ”ON” intryckt: en grön lampa blinkar kort och 
lyser sedan fast sken 
 

? Om något verkar fel… 
 
”Inget ljud hörs” 
- Kontrollera att ljudvolymen är hög nog 
- Kontrollera att ljudspår fungerar,  
  t ex med knapp 1 & 2 
- Kontrollera att rätt kanal med innehåll är 
aktivt, genom att först testa grundkanal 
”951” + ”PLAY”-knapp 
 
Användaren måste aktivt trycka ner 
sifferknappar följt av PLAY, enheten har 
inte touch/nudd-kontroller. Låt besökaren 
prova knapptryck igen, om ljudspår  
testats OK. 
 
”Guiden lägger av plötsligt” 
- Kontrollera att batterilampa visar fast 
grönt ljus vid påslaget läget (tryck ner röd 
ON-knapp). Vid svagare batteri kan guiden 
stängas av plötsligt. Vid svagt batteri 
blinkar enheten röd/orange. 
 
Daglig användning under många timmar 
sliter så småningom på batterierna: äldre 
batterier laddar successivt ur snabbare än 
nya. Ta för vana att kontrollera enheternas 
batterier efter ca 12 månader.  

OBS! Byt ut samtliga enheters batteri 
efter minst 18 månaders drift! Blanda ej 
nya och äldre batterier i enheterna, låt 
alla få nya vid regelbundna byten! 
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KNAPPFUNKTIONER  

Spela upp ljud: 
 
Vid önskat utställningsföremål – tryck ner ljudspårets siffra och 
grön knapp ”PLAY”  
 

Återlämning av guidelurar från besökare 
 

• Återlämna ev leg. eller körkorts-pant till besökaren 

• Kontrollera att apparaten är avstängd (ingen grön  
  lampa lyser). Annars: tryck röd ON/OFF-knapp tills  
  grön lampa har slocknat 

• Placera avstängd guide tillbaka i laddningstationens  
  fack, tills den bottnar och orange batterilampa tänds  
  bredvid på laddningsstationen. Batteriet laddas igen. 

OBS! Knappväljaren på laddningsstationen ska stå i 
läge ”Charge” annars laddas ej enheterna!  
 
OBS! Den raka kanten i enhetens botten passar mot 
rak kant i laddningsfacket. Håll bärremmen sträckt så 
att inte den kommer i vägen för nedsättningen i 
laddaren.  
 
Ha inte bråttom och tryck inte ner våldsamt, det kan 
skada enhetens kontakt. 
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KNAPPFUNKTIONER  
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KNAPPFUNKTIONER  

Justera ljudvolymen: 
 
Höj ljudet med sifferknapp ”9”, sänk med sifferknapp ”7”  
 

Ansluta extern hörlur 
• Anslut vid behov extern hörlur till  
  guideluren. Två personer kan lyssna    
  samtidigt med externa lurar 

• Externa hörlurar ansluts på  
  guidelurens båda sidor, vilka  
  har standardkontakter 3,5 mm 
 
 

Ansluta hjälpmedel för 
hörapparatsanvändare 
• Var gärna uppmärksam på om  
  besökaren ev. bär hörapparat. Genom  
  en liten bärbar hörslinga kan  
  hörapparatsanvändare också lyssna  
 på guideluren 

• Koppla slingkroken till det externa  
  hörlursuttaget 

• Be besökaren ställa hörapparaten i  
  läge Tele-slinga 

• Häng bygelkroken bakom öra med  
  hörapparat, be henne justera  
  guidelurens volym genom att knappa    
  fram provspår 
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KNAPPFUNKTIONER  

Pausa ljudspår: 
 
Tryck på ”PLAY”-knapp för att pausa spår. 
Tryck igen för att fortsätta lyssna. 
 
Stoppa ljudspår med tryck på röd knapp ”STOP” 
 
(STOP-knappen dubblerar även som ”ON”/”OFF” dvs på- och 
avstängning) 
 

Hantera språkversioner 
• Ändra ev. språk i guideluren för  
  besökaren, om olika språkalternativ finns   
  inlagda i enheten 

• Språkval görs av personal innan  
  utlämning till besökaren 

• Olika språk aktiveras på luren med  
  sifferknapparna:  tryck ”95X” samt tryck 
på  
  knappen ”PLAY”. Språkkanaler börjar vid  
  ”951” och uppåt. 

 
Exempel: 
951 + ”PLAY” = svenska 
952 + ”PLAY” = engelska 
953 + ”PLAY” = tyska 
954 + ”PLAY” = lätt svenska 
955 + ”PLAY” = danska osv t om kanal 980 
 

Tips! Gör synlig lista för personalen över 
tillgängliga språk i guiden, för att enkelt 
kunna växla mellan dem. 
 
Tips! Skylta om er audioguide till 
besökarna och illustrera aktuella språk!  

13 
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KNAPPFUNKTIONER  

Stega till nästa ljudspår: 
 
För att gå direkt till nästa ljudspår i nummerordning, 
tryck siffra ”0”  

Utlämning av guidelurar till besökare  // forts. 

 
OBS! 

Vid utlämning: ta om möjligt pant från besökaren, t ex 
Leg. eller körkort, som säkerhet mot oavsiktlig 
medtagning eller stöld av handenheten.  

Leg returneras när besökare återlämnar guideluren. 

 

Förvara personliga leg. nära disken, men  
oåtkomliga för obehöriga 
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KNAPPFUNKTIONER  

Stänga av guideluren: 
 
Håll röd ”ON”-knapp intryckt tills grön lampa slocknar   
 

Utlämning av  
guidelurar till besökare 

 

• Ta upp guidelur ur laddningsstationen 

• Kontrollera att guiden fungerar genom att starta den  
  och vänta in grönt sken på lilla lampan 

• Kontrollera att ljud hörs, välj siffra 1 el 2 och lyssna 

• Stoppa ljudet och lämna därefter till besökare 

 

• Visa för besökare: hur ljudspår väljs med siffra och   
  PLAY-knapp, justering av volym och paus-läge. 

• Be besökaren hänga guideluren runt halsen eller ha  
  remmen runt handleden under sitt besök. 
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Låg batterinivå: 
 
Lampindikator, som vid fullt batteri lyser grönt, blinkar 
istället röd/orange vid låg batterinivå. 
 

Handenheten behöver laddas i laddningsstationen.   

KNAPPFUNKTIONER  
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KNAPPFUNKTIONER  
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KNAPPFUNKTIONER  
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KNAPPFUNKTIONER  
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