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Bruksanvisning

Attainment OneTalker / Recording Keychain
Ett meddelande på högst 10 sekunder.
Kan användas för talade, personliga
meddelanden, minnesstöd mm.
• One Talker har grönt plasthölje. Används
med medföljande clips eller bärs i fickan etc.
• Recording Keychain har silverfärgat plasthölje. Har nyckelring och bärs i fickan etc.
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Spela in ett meddelande
1. För tangenten RECORD-PLAY till läget RECORD.
2. Tryck och håll knappen PLAY intryckt för att börja
spela in ditt meddelande. Tala in meddelandet i mikrofonen (MIC). Prata med ett avstånd på 8 - 10 cm från
mikrofonen.
3. Under inspelningen, kommer lysdioden (LED) att lysa
så länge det finns inspelningstid, dvs högst 10 sekunder.
Har du ett kortare meddelande, släpp PLAY knappen
när du är klar. Du undviker att spela in onödig ”tystnad”, När ljudet inte längre låter bra vid
uppläsningen är det ett tecken på
som mottagaren måste lyssna av!
att batterierna behöver bytas. Ett
4. Efter avslutad inspelning - skjut över RECORD-PLAY inspelat meddelande finns kvar
tangenten till PLAY läget. (Glömmer du detta kommer även efter batteribytet. För att byta
öppnar du luckan på
meddelandet att raderas när PLAY knappen används!) batterierna,
undersidan med en 1 krona - vrid

Byta batterierna

något mindre än ett kvarts varv
moturs - och ta bort luckan och
de gamla batterierna. Sätt in 2 nya
Kontrollera att RECORD-PLAY tangenten är i PLAY3 volt Lithium knappceller, typ
läge. Tryck kort på PLAY knappen och meddelandet läses. CR 2025 med plus-sidorna
riktade uppåt. Du skall alltid byta
båda batterier vid samma tillfälle!

Spela upp ett meddelande
Ersätta ett meddelande

Följ anvisningarna för ”Spela in ett meddelande”, ovan!

Ta bort ett meddelande
I läge RECORD, tryck kort på PLAY knappen.
Meddelandet är nu borttaget.
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på grund av tryckfel.
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