
Användbar t ex som medicinpåminnare med 5 meddelanden - totalt
högst 60 sekunder inspelningstid. Varje meddelande kan läsas ut vid
två valfria, inställbara klockslag. Fickstorlek och med bältesclip. 

Sätta i / byta batterier
För att sätta i/byta batterierna, öppnar du luckan på undersidan 
och tar bort de gamla batterierna. Sätt in 2 nya LR03 (AAA) 
alkalinebatterier - med plus-polerna riktade nedåt.
Byt alltid båda batterierna vid samma tillfälle! 
När batterierna är isatta ska klockan ses på skärmen. Om inte - 
felaktig inplacering eller dåliga batterier. Gör sedan följande:

Ställa in tid och veckodag
För att kunna trycka på T1 och T2 måste du använda ett smalt 
föremål med en diameter av högst 2 mm. Tryck med bestämdhet!

A. TIMMAR (hour)
1. Tryck en gång på knappen T1 som är placerad 

upptill på apparaten.
2. Tryck upprepade gånger på (eller håll intryckt) 

knappen T2 tills önskad timme visas.

B. MINUTER (minutes)
1. Tryck en gång till på knappen T1. Minutpositionen 

visas med blinkande tecken.
2. Tryck upprepade gånger på (eller håll intryckt) 

knappen T2 tills önskad minut visas.

C. DAGAR (days)
1. Tryck en gång till på knappen T1. Veckodagpositionen 

visas med blinkande tecken.
2. Tryck upprepade gånger på (eller håll intryckt) knappen 

T2 tills önskad veckodag visas. 
SUN=söndag, MON=måndag, TUES=tisdag, WED=onsdag, 
THU=torsdag, FRI=fredag, SAT=lördag

D. 24 (eller 12) TIMMARS�KLOCKA
1. Tryck en gång till på knappen T1. 24 timmars klocka visas 

blinkande. (Om du vill ha 12 timmars klocka -Tryck en gång 
på knappen T2 för att ändra.) Annars gör direkt punkt 2!

2. Tryck en gång till på knappen T1 och aktuell (inställd) 
tid visas.
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Dåliga batterier - 
dags för batteribyte.
När den blå lysdioden börjar blinka
ihärdigt, kan det snart vara dags att
byta batterier. Se: 
Sätta i / byta batterier!
Tips!
• Inspelade meddelanden finns kvar 

även efter batteribytet.
• Om du byter batterier snabbt 

- högst 10 sekunder - finns även 
tidsinställningarna kvar.

Ta din medicin.
Ta din medicin.
Ta din medicin.



När grundinställningarna är gjorda - gå vidare med att spela
in meddelanden och ställa in utläsning på önskade tidpunkter!
• Det är ganska korta tider mellan de olika momenten, så räkna med

att det behövs lite handhavandeträning innan det blir bra! 
Volymkontroll
Volymkontrollen finns på apparatens vänstra sida. Skjutströmbrytaren har följande lägen:
inställningar: H = hög volym (normalläge)   0 = högtalaren avstängd    L = låg volym

Spela in ett meddelande
1. Tryck 1 gång på knappen REC. Den blå lysdioden lyser under c:a 5 sekunder.
2. Inom 5 sekunder - tryck på (med spetsen av en smal kulspetspenna) och 

håll nere någon av knapparna märkta 1, 2, 3, 4 eller 5 medan du talar in ett 
meddelande i mikrofonen. (Mikrofonen är placerad under REPLAY tangenten.)
När du spelar in, visas på skärmen nedräkning av minnestid, som är 12 sek. för varje 
meddelande. Släpp knappen när meddelandet är inläst. Total inspelningstid är 60 sek. 

Kontrolläsa ett meddelande
Tryck och håll nere, en av knapparna märkta 1, 2, 3 , 4 eller 5. Med REPLAY kan det senast upplästa
meddelandet höras igen (repeteras) och detta måste göras inom 25 sek. efter ordinarie uppläsning.

Ta bort ett meddelande
Som att ”Spela in ett meddelande” - utan att läsa in. Håll resp. knapp intryckt mycket kort tid.

Nu kan tidpunkterna för utläsning ställas in
(OBS! Först måste (alltså) meddelande ha spelats in för vald knapp)
1. Tryck på  och släpp TIME. Två fält (Time option indicators) 

börjar blinka, till vänster på skärmen. 
Fälten visar siffran 1 eller 2 (i ett svart fält). Var och en av de 5 
meddelandena kan väljas för att läsas upp automatiskt vid 2 olika 
tidpunkter. Under fälten visar en siffra aktuellt meddelande (1 - 5).

2. Tryck på och släpp (eller håll nere) TIME en gång till, tills den visar 
önskat meddelandenummer och 1 eller 2 i de svarta fälten. När TIME
släpps, börjar Timmar (hour) att blinka efter 3 sekunder.

3. Tryck åter på knappen TIME för att stegande (scrolla) välja önskad
timme. Släpp knappen när önskad timme visas. Inom 3 sekunder kan 
du ändra timme, men därefter visas minuter. 

4. Tryck på knappen TIME för att stegande (scrolla) välja önskad minut. 
Släpp och vänta c:a 3 sekunder.

5. Tryck på knappen TIME för att stegande (scrolla) välja önskad dag. 
Det går att välja utläsning på:
- en enskild veckodag eller
- varje dag i en arbetsvecka - dvs måndag till fredag eller 
- varje dag alla dagar i veckan - dvs måndag till söndag. 
Släpp TIME och inställningen är klar för detta meddelande. 
Upprepa från 1 för samma meddelande vid en annan tidpunkt 
eller för nya meddelanden.
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Veckodagar
- 1 - - 2-     tidpunkt

1 meddelande nr

• Har du bara  högst 5 tid-
punkter, använd ett eget
meddelande för varje
tidpunkt.

• Gör en lista, ”lathund”, på 
papper, exempelvis:

meddel. tidpunkt klockslag
1 1       06:00
2 1      09:00
3 1 10:00
3 2 14:00
4 1 18:00
4 2 22:00
5 1 23:00 

• Om du gör fel - ställ tiden 
på 0:00 med TIME

• Om det blir många fel - ta
ur ett batteri i 30 sek. och
sätt tillbaka. Gör om tidsin-
ställningarna från början.
Meddelandena är dock kvar.

• Öva, så går det bra sen!

Upprepa med-
delandet om det
finns tid för det!

Ta din medicin
Ta din medicin
Ta din medicin


