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Anvisning för rekonditionering, Underhåll och återvinning av din Talk Pad 
Anvisningen avser alla modeller av Talk Pad och kommer så småningom att integreras i Svenska 

manualer 

 

Vad innehåller din Talk Pad? 

Se början av din Talk Pads manual. Manualen hittar du under respektive Talk Pad på 

www.picomed.se 

Rengöring av din Talk Pad 

• Skärmen kan rengöras med Micro fiber-trasa  

• Hela Talk Pad bör regelbundet rengöras med antibakteriell servett, alternativt 

alkoholbaserad rengöringsduk.  

• Spraya inte rengöringsmedel av något slag direkt på din Talk Pad 

• Doppa inte Talk Pad i vätska 

• Tvätta eller (vid rekonditionering) byt ut eventuell rem eller mjuk väska 

Återställning av din Talk Pad 

• Licensen för Appen Grid for iPad kopplas alltid till ett sk Smartbox konto (e-post och 

lösenord) och ev till ett Dropbox konto (valfritt) 

o Har ett ”personligt” mailkonto använts till Smartbox kontot måste Picomed 

kontaktas för att släppa kopplingen mellan licens och konto. 

o Har ett Smartbox konto skapats av tex HMC och är tänkt att återanvändas an ny 

brukare, räcker det med att radera alla anpassningar i Grid for iPad då de kan 

innehålla personlig information. Sedan laddar man ned nya oanvända anpassningar 

till ny brukare.  

• Gör en bedömning av hur Talk Pad använts. Finns det risk att privat information kan finnas 

någonstans annat än i appen Grid for iPad? Då måste hela apparaten återställas. 

Är man säker på att endast appen Grid for iPad använts och att det tex inte finns privata 

bilder lagrade eller internet använts? Då kan man möjligen välja att endast återställa appen 

Grid for ipad enligt ovan 

• För att Återställa hela samtalsapparaten gå till iOS inställningar och välj att återställa allt. 

o Följ instruktionerna i iOS och välj språk, wifi etc 

o Skapa ett apple ID (om du inte redan har ett du vill använda). Ladda ner appen 

Grid for iPad på nytt och logga in med det Smartbox konto som licensen är 

kopplad till. Se ovan. 

o Para ihop blåtandshögtalaren igen med iPad. (se ev Talk Pad manual för hjälp) 

Funktionskontroll av din Talk Pad 

• Testa att laddare fungerar 

• Kontrollera att batteritiden verkar rimlig och inte ligger under 80% av det som anges i 

manualen 

• Starta en anpassning i Grid for iPad, tex Symbol Talker A. 

• Kontrollera att ljudet fungerar   

• Kontrollera att handtaget sitter fast 
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Återvinning av din Talk Pad  

• Talk Pad ska lämnas för återvinning enligt de lokala krav som finns för elektronik med 

Litiumbatterier. 

• Talk Pad kan också skickas till Picomed AB, Konsumentvägen 8A, 12530 Älvsjö tillsammans 

med information om att den ska kasseras.  

Reparation 

• Talk Pad får inte skruvas isär utan att ha kontaktat Picomed.  

• Garanti gäller i 2 år med begränsningar för garanti av batteri.  

• Reparationer skickas med felbeskrivning till: 

Picomed AB Lagerhotellet, Konsumentvägen 8A, 12530 Älvsjö 

Lagerhållning 

• Lagras i rumstemperatur 

• Optimalt ska batterier lagras med ca 40-50% laddning. Alla batterier har viss självurladdning 

och behöver underhållsladdas regelbundet. Fulladdat batteri är också acceptabelt. 

Låt ALDRIG ett batteri laddas ur helt, det kan tappa mycket effekt och kanske aldrig går att 

ladda igen.  
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