POCKET Go Talk

Nahrávání vzkazu
-

Zapněte přístroj (přesuňte přepínač do pozice ON).
Krátce stiskněte tlačítko pro nahrávání (na pravé straně přístroje), dokud se
červeně nerozsvítí kontrolka nahrávání. Indikace aktuální úrovně bude svítit
zeleně.
- Stiskněte a uvolněte jedno ze šesti okének (tlačítek) pro nahrání zprávy.
- Namluvte vzkaz, který chcete umístit pod vybrané okénko do vámi zvolené
úrovně. V průběhu nahrávání bude červená kontrolka nahrávání blikat.
- Pro ukončení nahrávky vzkazu stiskněte opět krátce libovolné okénko na přístroji.
- Tento postup můžete zopakovat pro všechna okénka ve všech úrovních (takto
můžete nahrát všech 30 vzkazů najednou v celkové délce záznamu 5 minut)
- Pro ukončení režimu nahrávání stiskněte opět tlačítko pro nahrávání (na pravé
straně přístroje). Červená kontrolka indikující režim nahrávání zhasne a přístroj je
připraven k přehrávání vámi nahraných vzkazů
Poznámka: Nahráním nového vzkazu vždy přemažete již dříve nahraný vzkaz pod
konkrétním tlačítkem v konkrétní úrovni

Změna úrovně
-

Krátce stiskněte přepínač změny úrovně. Zelená kontrolka bude označovat
aktuální úroveň.
Opakovaným stiskem přepínače úrovní se dostanete do vámi požadované úrovně
Při změně úrovně nezapomeňte vyměnit šablonu tak, aby odpovídala nahraným
vzkazům

Vymazání
-

-

-

Chcete-li vymazat všechny zprávy v konkrétní úrovni, vyjměte nejdříve náhradní
šablony umístěné v zásobníku zezadu přístroje
Krátce stiskněte tlačítko pro nahrávání (na pravé straně přístroje), dokud se
červeně nerozsvítí kontrolka nahrávání. Indikace aktuální úrovně bude svítit
zeleně.
Ujistěte se, že zelená kontrolka označuje tu úroveň, kterou chcete vymazat. Pro
přepnutí úrovně použijte přepínač úrovní tak, jak bylo popsáno výše.
Pomocí kuličkového pera stiskněte krátce mazací tlačítko, které je umístěno
zezadu přístroje a je zapuštěno do těla přístroje tak, aby nemohlo dojít
k náhodnému vymazání záznamů
Tento postup můžete zopakovat pro všechny úrovně, které chcete vymazat a
následně pokračovat v nahrávání nových vzkazů
Po dokončení mazání (nahrávání) stiskněte opět tlačítko pro nahrávání (na pravé
straně přístroje). Červená kontrolka indikující režim nahrávání zhasne.

Uzamčení přístroje
-

-

-

Uzamčení úrovní: Stiskněte a držte stále stisknuté tlačítko pro nahrávání umístěné
na pravé straně přístroje. Červená LEDka, signalizující aktivaci nahrávání, a
zelená LEDka, signalizující aktuální úroveň, svítí. Při stále stisknutém spínači pro
nahrávání stiskněte spodní spínač pro regulaci hlasitosti (na levé části přístroje).
V tom okamžiku červená i zelená LEDka zhasne a aktuální úroveň je uzamčena.
Pomocí přepínače úrovní nemůžete nyní změnit úroveň a k dispozici je jen
uzamčená úroveň.
Uzamčení nahrávání: Stiskněte a držte stále stisknuté tlačítko pro nahrávání
umístěné na pravé straně přístroje. Červená LEDka, signalizující aktivaci
nahrávání, a zelená LEDka, signalizující aktuální úroveň, svítí. Při stále stisknutém
spínači pro nahrávání stiskněte horní spínač pro regulaci hlasitosti (na levé části
přístroje). V tom okamžiku červená i zelená LEDka zhasne a nahrávání záznamu
je uzamčeno. V případě, že stisknete spínač nahrávání, červená LEDka se sice
rozsvítí, ale při pokusu o zahájení nahrávání opět zhasne.
Zrušení uzamčení úrovní i nahrávání: Vypněte přístroj (přesuňte přepínač na
pravé straně nahoře do pozice OFF). Stiskněte a držte stále stisknuté tlačítko pro
nahrávání umístěné na pravé (spodní) straně přístroje a zároveň zapněte přístroj
(přesuňte přepínač na pravé straně nahoře do pozice ON). Počkejte až přístroj
pípne – do té doby stále držte stisknutý přepínač pro nahrávání. Po signalizaci
jsou možnosti přepínání úrovní a nahrávání opět přístupné.

