Voice Cue
Bruksanvisning
Ställ in klockan:
Knapparna för olika inställningar (T1 och T2) till höger om LCD klockan är nedsänkta och kan skötas
med t.ex spetsen på en kulspetspenna eller annat trubbigt verktyg.
Timmar:
1. Tryck en gång på knappen T1 så att timindikatorn börjar blinka.
2. Tryck och släpp (eller håll kvar) T2 för att stega fram till rätt timme.
Minuter:
1. Tryck på T1 igen så att minutindikatorn blinkar.
2. Tryck och släpp (eller håll kvar) T2 för att stega fram minuterna till rätt tid.
Dag:
1. Tryck på T1 igen så att dagindikatorn blinkar.
2. Tryck och släpp (eller håll kvar) T2 för att stega fram till rätt dag.
12 eller 24 tim:
1. Tryck på T1 igen så att indikatorn för 12-timmarsvisning blinkar.
2. Tryck på T2 för att växla mellan 12/24 timmarsvisning.
3. Tryck på T1 för att avsluta tidsinställningen.
Spela in meddelanden:
1. Gör ett tryck på knappen märkt REC. Den röda lampan i övre vänstra hörnet skall
då tändas. Lampan släcks igen om ingen meddelandeknapp aktiveras inom 5 sekunder.
2. Tryck ner och håll kvar en av de fem meddelandeknapparna samtidigt som ett meddelande talas in.
Under inspelningen visas återstående taltid i LCD fönstret. Varje meddelande har 12 sek taltid. Vid
inspelning släcks den röda lampan. Släpp meddelandeknappen när inspelningen är klar.
Uppspelning:
Tryck ner meddelandeknappen och håll kvar till meddelandet är uppläst.
Repetition av meddelande:
Knappen märkt REPLAY repeterar senaste meddelande inom 25 sekunder efter senaste uppläsning.
Automatisk uppspelning:
1. Tryck på knappen märkt TIME så att två fält i displayens vänstra del börjar blinka. Överdelen har
alternativ ett och två markerade med mörka rektanglar runt siffrorna. Alla fem meddelanden kan
ställas in för uppläsning vid två tillfällen. Undre vänstra delen visar vilket meddelande som ställs in.
2. Tryck på TIME knappen för att välja önskat meddelande och första eller andra larmtid. Efter 3
sek utan aktivitet går indikatorn vidare till fältet för timvisning.
3. Tryck på TIME igen för att välja timme när timfältet blinkar. Efter 3 sek börjar minutfältet blinka.
4. Tryck på TIME igen för att välja minut när minutfältet blinkar. Efter 3 sek börjar dagfältet blinka.
5. Tryck på TIME igen när veckodagsfältet blinkar för att göra önskat val. Efter 3 sek går Voice Cue ur
sitt inställningsläge. Dagsinställningar kan göras för larm en viss veckodag, de fem arbetsdagarna
eller veckans alla sju dagar.

Fält för val av första eller
andra larmtid.

Meddelandenummer

