Voice Cue – uživatelská příručka
Nastavení času
Pro nastavení hodin slouží tlačítka T1 a T2 - použijte špičku kuličkového pera nebo
kancelářskou sponku.
Hodiny:
1. Prvním stisknutím tlačítka T1 (umístěné vpravo od LCD displeje), rozblikáte
ukazatel hodin.
2. Opakovaným stiskem (nebo podržením) tlačítka T2 nastavte požadovanou hodinu.
Minuty:
1. Dalším stiskem tlačítka T1 (umístěné vpravo od LCD displeje), rozblikáte ukazatel
minut.
2. Opakovaným stiskem (nebo podržením) tlačítka T2 nastavte požadované minuty.
Den:
1. Dalším stiskem tlačítka T1 (umístěné vpravo od LCD displeje), rozblikáte ukazatel
dne v týdnu.
2. Opakovaným stiskem (nebo podržením) tlačítka T2 nastavte požadovaný den.
Režim 12 nebo 24 hodin:
1. Dalším stiskem tlačítka T1 (umístěné vpravo od LCD displeje), rozblikáte ukazatel
12/24 režimu.
2. Stisknutím tlačítka T2 přepnete na požadovanou hodnotu (12 / 24 hodinový
režim).
3. Posledním Stisknutím tlačítka T1 ukončíte nastavení času a uložíte provedené
změny.
Záznam zpráv
1. Stiskněte a uvolněte tlačítko RECORD. Rozsvítí se modrá LEDka.
a. Modrá LED dioda zhasne, pokud do pěti sekund nestlačíte jedno z pěti tlačítek
zpráv.
2. Stiskněte a držte některé z pěti tlačítek zpráv (umístěné nad reproduktorem). Opět
použijte špičku kuličkového pera nebo kancelářskou sponku.
a. Při nahrávání se na displeji zobrazí odpočítávání zbývajících sekund pro
nahrávku. Každá z pěti zprávy umožňuje nahrát až 12 sekund záznamu.
b. Během nahrávání zpráv modrá LED dioda zhasne.
3. Namluvte požadovanou zprávu.
4. Pro ukončení nahrávky uvolněte stisknuté tlačítko zprávy.
Přehrávání
Stiskněte a podržte tlačítko zprávu po celou dobu přehrávání zprávy.
Přehrávací tlačítko (REPLAY)
Tlačítko REPLAY zopakuje poslední zprávu (do 25 sekund od jejího přehrání).

Nastavení automatického přehrávání
1. Stiskněte a uvolněte tlačítko TIME. Rozblikají se dvě pole umístěné na levé straně
LCD displeje.
a. Horní pole zobrazuje čísla 1 a 2 - každou z 5 zpráv lze totiž nastavit tak, aby šly
přehrát ve dvou různých obdobích.
b. Levém dolním rohu je informace o čísle zprávy, kterou právě nastavujete.
2. Opakovaně stiskněte (nebo přidržte) tlačítko TIME dokud se nezobrazí číslo
zprávy, kterou chcete nastavit. Po třech sekundách nečinnosti se přístroj automaticky
přepne do nastavení hodin.
3. Pokud se rozbliká pole hodin, pak opakovaně stiskněte a uvolněte (nebo podržte)
tlačítko TIME a nastavte požadovanou hodinu. Po třech sekundách nečinnosti se
přístroj automaticky přepne do nastavení minut.
4. Pokud se rozbliká pole minut, pak opakovaně stiskněte a uvolněte (nebo podržte)
tlačítko TIME a nastavte požadovanou minutu. Po třech sekundách nečinnosti se
přístroj automaticky přepne do nastavení dne.
5. Pokud se rozbliká pole dne, pak opakovaně stiskněte a uvolněte (nebo podržte)
tlačítko TIME a nastavte požadovaný den. Po třech sekundách nečinnosti se přístroj
automaticky přepne ukončí nastavení a uloží vámi provedené změny.
Pro nastavení dne pro přehrávání zprávy mohou být vybrány buď jednotlivé dny, pět
pracovních dnů v týdnu nebo všech sedm dní v týdnu.
Nastavení hlasitosti a vypnutí přístroje
Přepínač pro nastavení hlasitosti se nachází na levé straně přístroje.
H = vysoká hlasitost
0 = vypnuto
L = nízká hlasitost
Přepínač dejte do vámi požadované polohy.
Poznámky
- VoiceCue lze požít až pro pět nazávislých záznamů.
- Každá zpráva může mít délku až 12 sekund.
- Každá zpráva může být nastavena pro autoamtické přehrávání ve dvou různých
obdobích.
- Chcete-li vymazat nastavený čas pro přehrávání, pak stiskněte a uvolněte tlačítko
TIME dokud se nezobrazí číslo zprávy a čas, který chcete zrušit. Během 3 sekund,
stiskněte tlačítko nahrávání.
- Nahrání nové zprávy přehraje původně uloženou předchozí zprávu.
- Tlačítko Replay slouží pro opětovné přehrání poslední zprávy do 25 sekund poté,
co byla naposledy přehrána.
- Přístroj je napájen dvěma bateriemi AAA.

TIME Cue – uživatelská příručka
Toto zařízení vám umožňuje nahrávat a přehrávat hlasové vzkazy. Lze jej využít jako
budík (alarm) a nebo pro hlasovou připomínku spuštěnou v konkrétní čas.
NASTAVENÍ ČASU
1. Přesuňte přepínač TIME/RUN/CUE na hodnotu TIME.
2. Opakovaně stiskněte (nebo přidržte) tlačítko HOUR a nastavte aktuální hodinu.
3. Opakovaně stiskněte (nebo přidržte) tlačítko MINUTE a nastavte aktuálnmí minuty
4. Přesuňte přepínač TIME/RUN/CUE na hodnotu RUN.
Nastavení budíku
1. Přesuňte přepínač TIME/RUN/CUE na hodnotu CUE - na LCD displeji se objeví
aktuálně nastavený čas alarmu (AL)
2. Opakovaně stiskněte tlačítka HOUR (pro nastavení hodin) a MINUTE (pro
nastavení minut) a nastavte nový čas alarmu. Pro rychlý posun vpřed tlačítka HOUR
a MINUTE přidržte.
3. Přesuňte přepínač TIME/RUN/CUE na hodnotu RUN.
4. Pokud chcete poze zvukovou signalizaci alarmu, pak přesuňte přepínač OFF /
TALK / ALARM na pozici ALARM. V případě, že chcete v nastavený čas přehrát
nahraný vzkaz, pak přesuňte přepínač OFF / TALK / ALARM na pozici TALK.
5. V případě aktivace alarmu zní zvuk po dobu jedné minuty, v případě aktivace
uloženého vzkazu se vzkaz přehraje jen jednou.
6. Chcete-li budík vypnout úplně, přesuňte přepínač OFF / TALKR / ALARM do
polohy OFF - ikona AL zmizí z displeje LCD.
7. Je možné zobrazit si nastavený čas alarmu stiskem jednoho z tlačítek HOUR nebo
MINUTE v případě, je-li přepínač TIME / RUN / CUE v poloze RUN.
Nahrání zprávy
1. Stisknutím a podržením tlačítka REC spustíte nahrávání. Rozsvítí se červená
LEDka. Záznam pořizujete tak dlouho, dokud máte stiknuté tlačítko REC. Je možné
pořídit až 10 sekund záznamu. Při překročení této doby červená LEDka zhasne a
nahrávání je automaticky přerušeno
2. Do mikrofonu mluvte asi z 8 cm vzdálenosti
3. Uvolněním tlačítka REC nahrávání zastavíte.
4. Chcete-li zaznamenat novou zprávy, pak zopakujte kroky 1 až 3. Nová zpráva se
nahraje místo původní.
Přehrání uloženého vkazu
Stisknutím tlačítka PLAY.
VÝMĚNA BATERIÍ
Přístroj používá 4 AG 13 baterie (jsou součástí balení) .
Baterie vyměňte ihned, pokud je přehrávání vzkazů nekvalitní, nebo LCD displej
ztmavne
Nahrávka v přístroji zůstane uložena, i když přístroj nemá baterie.
1. Posunutím otevřete a sejměte zadní kryt, pak vysuňte kryt baterií
2. Vyjměte staré baterie, pak Vložte čtyři nové baterie + (kladnou) stranou nahoru.
3. Zasuňte kryt pro baterie a zadní kryt přístroje
!!! Používejte pouze čerstvé baterie doporučeného typu a velikosti!!!

