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Bruksanvisning

MULTI MEMO
Robust och lättryckt talapparat. 6 minuter
total taltid. Upp till 60 meddelanden kan inspelas. Vikt: 48 g. Format: Diam. 80x15 mm.
NÄSTA

Artnr: 3510

FÖREGÅENDE

INSPELNING

RADERA

Spela in ett meddelande
• Sätt ON/OFF knappen (undersidan) i läge ON.
Högtalare
• Tryck på INSPELNING knappen under hela inspelningen.
LED tänds och ett pip hörs.
• Tala in i mikrofonen. Inspelningsnivån är automatiskt
LED
reglerad. Ett pip hörs och LED släcks när du släpper knappen RÖD
MIKROFON
(Inspelning)
INSPELNING. Ingen volymkontroll - anpassa därför inspelPLAY
FÄSTE-HALSREM
ningarna till de förhållanden som de ska användas under.
• Upprepa proceduren för ytterligare inspelningar, där
senast inlästa meddelande kommer först.
ON = Multi Memo är PÅ
OFF = Multi Memo är avstängd
Läsa upp ett meddelande
LOCK = Hindrar radering/ nyinspelning
• Tryck på knappen PLAY och inspelat meddelande läses upp.
Du kan avbryta uppläsningen med att trycka på PLAY igen.
Installera/byta batterier

På undersidan:

Lokalisera ett meddelande
• Tryck på knappen NÄSTA eller FÖREGÅENDE och meddelandet läses upp. Upprepa vid behov.
• Du kan repetera meddelandet med knappen PLAY.
• Du kan hoppa fram till sista meddelandet genom att hålla
NÄSTA nedtryckt i 3 sek. Hoppa fram till första meddelandet genom att hålla FÖREGÅENDE nedtryckt i 3 sek.

Batterier är isatta. När ljudet inte
låter bra är det tecken på att de
behöver bytas. Byt alltid alla
batterierna vid samma tillfälle!
Batterifacket är på talapparatens
undersida.

• För att sätta i/byta batterierna,
skruvar du ur skruven och lyfter
upp/tar bort luckan (och tar bort
de gamla batterierna).
Ta bort ett meddelande
• Sätt i 3 nya. Glöm inte bort hur de
• Lokalisera meddelandet och tryck en gång på RADERA.
ska sitta, släta sidan uppåt, mot
LED blinkar till och ett pip hörs.
skruvhålet.
•
Batteritypen är alkalinebatterier,
Ta bort alla meddelanden
LR44, m fl. (Även silveroxid• Tryck samtidigt på RADERA och FÖREGÅENDE under
batterier -längre livslängd- kan
användas, t ex SR44, AG13 m fl.)
15 sekunder. LED blinkar till och ett pip hörs.
• Sätt tillbaka luckan och skruva åt!

Avfallshantering
Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på grund av tryckfel.
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